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1. Giới thiệu

Các thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, 

và Quy Nhơn của Việt Nam là những 

thành phố tiên phong trong công 

tác ứng phó với biến đổi khí hậu 

(BĐKH), với việc thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai 

và tác động do BĐKH gây ra. Vị trí 

tiên phong này đã được nêu bật 

trong hội thảo quốc gia tại Hà Nội, 

do Viện Chuyển đổi Môi Trường 

và Xã hội (ISET), đơn vị điều phối 

cấp quốc gia của Chương trình 

Mạng lưới các Thành phố Châu Á 

có Khả năng Chống chịu với BĐKH 

(ACCCRN) tại Việt Nam tổ chức vào 

ngày 24/11/2016 với chủ đề Tạo 

1 giỚi Thiệu

tính bền vững về khả năng chống 

chịu cho các đô thị việt Nam – Bài 

học 7 năm thực hiện chương trình 

ACCCRN.

Chương trình ACCCRN, với nguồn tài 
trợ từ Quỹ Rockefeller, đã được thực 
hiện tại ba thành phố Đà Nẵng, Cần 
Thơ, và Quy Nhơn từ năm 2009. Sau 
7 năm thực hiện, Chương trình đã 
góp phần mang lại những thay đổi 
đáng kể trong công tác ứng phó với 
BĐKH, cũng như xây dựng khả năng 
chống chịu (KNCC) với BĐKH của các 
thành phố này. Hội thảo này là cơ hội 
để chia sẻ những kinh nghiệm, sáng 
kiến, phương pháp tiếp cận, và công 
cụ được sử dụng trong 7 năm thực 
hiện chương trình ACCCRN  cho các 

tỉnh, thành phố khác, góp phần duy trì 
và nâng cao khả năng chống chịu với 
BĐKH cho các đô thị Việt Nam. 

Với sự tham gia của đại biểu từ các bộ 
ngành, lãnh đạo chính quyền tỉnh/
thành phố, các tổ chức tiên phong tại 
các địa phương, các viện nghiên cứu, 
cơ quan quốc tế, tổ chức phi chính 
phủ, và nhiều cá nhân tổ chức khác 
đang hoạt động tích cực trong lĩnh 
vực chống chịu với BĐKH ở đô thị, hội 
thảo cũng là cơ hội cho việc thúc đẩy 
các chính sách liên quan tại cấp quốc 
gia và địa phương.

Bài trình bày giới thiệu về chương 
trình ACCCRN tại việt Nam của 
bà Ngô Thị Lệ mai, điều phối viên 
Quốc gia của iSET-việt Nam.

https://www.dropbox.com/s/te11254mhuwvwwy/02.%2520Mai_ACCCCRN%2520VN%2520overview_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/te11254mhuwvwwy/02.%2520Mai_ACCCCRN%2520VN%2520overview_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/te11254mhuwvwwy/02.%2520Mai_ACCCCRN%2520VN%2520overview_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/te11254mhuwvwwy/02.%2520Mai_ACCCCRN%2520VN%2520overview_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/te11254mhuwvwwy/02.%2520Mai_ACCCCRN%2520VN%2520overview_VNM.pdf%3Fdl%3D0
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2. Nội duNg hội thảo

2 NỘi DuNg hỘi Thảo

PhiêN Thảo LuậN SoNg SoNg

Phiên 1. Điều phối quy hoạch và đầu tư cho chống chịu với BĐKH ở cấp 
tỉnh

Phiên 2. Quy hoạch đô thị và quản lý ngập lụt

Phiên 3. Cơ sở hạ tầng xanh và hệ sinh thái có khả năng chống chịu ở đô 
thị

Phiên 4. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở đô thị và huy động sự tham gia của 
cộng đồng

Phiên 5. Bài học từ sự tham gia của các bên trong xây dựng khả năng 
chống chịu với BĐKH ở đô thị

Phiên 6. Nhà ở chống chịu với BĐKH ở đô thị

PhiêN Toạ đàm CấP CAo

Xây dựng khả năng chống chịu cho 
các đô thị Việt Nam

Hội thảo gồm một phiên tọa đàm cấp cao, với sự tham gia của các lãnh đạo cấp tỉnh và quốc gia về chủ đề xây dựng khả 

năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam, và sáu chủ đề thảo luận song song

Tài liệu hội thảo

https://www.dropbox.com/s/tkhbu44w88f7nvo/Proceeding%2520NWS%25202016%2520Final.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/tkhbu44w88f7nvo/Proceeding%2520NWS%25202016%2520Final.pdf%3Fdl%3D0
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2. Nội duNg hội thảo

Phiên Tọa đàm cấP cao
Xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị 
việt Nam

Các đại biểu khách mời:

•	 Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

•	 Ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

•	 Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây 
dựng

•	 TS. Lưu Đức Cường, Phó Viện trưởng, Viện Quy hoạch Đô thị và 
Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng

•	 TS. Michael DiGregorio, Trưởng đại diện, Quỹ Châu Á tại Việt Nam 

Điều hành tọa đàm: TS. Stephen Tyler, Cố vấn Cao cấp ISET-Việt Nam

PcT đào anh dũng

Cần Thơ được xác định là một trong 

những thành phố chịu ảnh hưởng 

nặng nề nhất của BĐKH và xâm 

nhập mặn, do đó lãnh đạo thành 

phố rất quan tâm đến BĐKH. Thành 

ủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực 

hiện công tác này. Chính quyền 

UBND thành phố đã ra nhiều văn 

bản, chỉ thị, kế hoạch để tổ chức 

thực hiện. Thành phố đã xây dựng 

kế hoạch 5 năm ứng phó với BĐKH 

giai đoạn 2010 – 2015. Giai đoạn 

này, thành phố tập trung chủ yếu 

vào các hoạt động can thiệp và 

nâng cao nhận thức cho đội ngũ 

cán bộ và cộng đồng để biết được 

BĐKH là gì để tạo các hành vi, ý thức 

tham gia giảm thiểu tác động và 

ứng phó với BĐKH. Thành phố đã 

được sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller 

xây dựng kế hoạch dài hạn giai 

đoạn 2015-2030. Đối với giai đoạn 

này, thành phố tập trung triển 

khai cho các địa phương và ngành 

trong việc lồng ghép BĐKH vào các 

chương trình, kế hoạch, trên cơ sơ 

đó xây dựng một kế hoạch toàn 

diện về phát triển KTXH gắn với 

BĐKH. Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy 

mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của 

cộng đồng liên quan đến BĐKH và 

nước biển dâng; đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ của thành phố về 

lĩnh vực này.

PcT Phan cao Thắng

Cần Thơ được xác định là một trong 

những thành phố chịu ảnh hưởng 

nặng nề nhất của BĐKH và xâm 

CÂu hỎi 1 
Các biện pháp mà tỉnh Bình 
Định / thành phố Cần Thơ đang 
thực hiện nhằm ứng phó với 
BĐKH, trong bối cảnh BĐKH đã 
và đang tác động đến các đô thị 
của Việt Nam, và sẽ còn gây ra 
nhiều tác động hơn nữa trong 
tương lai?
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nhập mặn, do đó lãnh đạo thành 

phố rất quan tâm đến BĐKH. Thành 

ủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực 

hiện công tác này. Chính quyền 

UBND thành phố đã ra nhiều văn 

bản, chỉ thị, kế hoạch để tổ chức 

thực hiện. Thành phố đã xây dựng 

kế hoạch 5 năm ứng phó với BĐKH 

giai đoạn 2010 – 2015. Giai đoạn 

này, thành phố tập trung chủ yếu 

vào các hoạt động can thiệp và 

nâng cao nhận thức cho đội ngũ 

cán bộ và cộng đồng để biết được 

BĐKH là gì để tạo các hành vi, ý thức 

tham gia giảm thiểu tác động và 

ứng phó với BĐKH. Thành phố đã 

được sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller 

xây dựng kế hoạch dài hạn giai 

đoạn 2015-2030. Đối với giai đoạn 

này, thành phố tập trung triển 

khai cho các địa phương và ngành 

trong việc lồng ghép BĐKH vào các 

chương trình, kế hoạch, trên cơ sơ 

đó xây dựng một kế hoạch toàn 

diện về phát triển KTXH gắn với 

BĐKH. Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy 

mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của 

cộng đồng liên quan đến BĐKH và 

nước biển dâng; đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ của thành phố về 

lĩnh vực này.

Cần Thơ được xác định là một trong 

những thành phố chịu ảnh hưởng 

nặng nề nhất của BĐKH và xâm 

nhập mặn, do đó lãnh đạo thành 

phố rất quan tâm đến BĐKH. Thành 

ủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực 

hiện công tác này. Chính quyền 

UBND thành phố đã ra nhiều văn 

bản, chỉ thị, kế hoạch để tổ chức 

thực hiện. Thành phố đã xây dựng 

kế hoạch 5 năm ứng phó với BĐKH 

giai đoạn 2010 – 2015. Giai đoạn 

này, thành phố tập trung chủ yếu 

vào các hoạt động can thiệp và 

nâng cao nhận thức cho đội ngũ 

cán bộ và cộng đồng để biết được 

BĐKH là gì để tạo các hành vi, ý thức 

CÂu hỎi 2 
Một số vấn đề, thách thức của 
chính quyền địa phương trong 
việc thực hiện các biện pháp kể 
trên nhằm ứng phó với BĐKH kể 
trên trong giai đoạn tiếp theo?

PcT đào anh dũng

Về góc độ quản lý nhà nước ở một 

địa phương, quyết định giải quyết 

vấn đề BĐKH hiện nay ở Cần Thơ 

gặp rất nhiều khó khăn và thách 

thức. Khó khăn thứ nhất và về chính 

sách và kế hoạch. Vấn đề BĐKH đòi 

hỏi phải giải quyết liên vùng, liên 

nghành, thậm chí liên quan đến cả 

các nước khác trong khu vực. Ví dụ, 

đối với thành phố Cần Thơ, dòng 

sông Hậu trong hệ thống sông 

Cửu Long bắt nguồn từ Tây Tạng và 

Trung Quốc, vì vậy mà mang yếu tố 

“Vấn đề BĐKH đòi 
hỏi phải giải quyết liên 
vùng, liên nghành, 
thậm chí liên quan đến 
cả các nước khác trong 
khu vực.”
- Ông Đào Anh Dũng, PCT UBND TP Cần Thơ -

tham gia giảm thiểu tác động và 

ứng phó với BĐKH. Thành phố đã 

được sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller 

xây dựng kế hoạch dài hạn giai 

đoạn 2015-2030. Đối với giai đoạn 

này, thành phố tập trung triển 

khai cho các địa phương và ngành 

trong việc lồng ghép BĐKH vào các 

chương trình, kế hoạch, trên cơ sơ 

đó xây dựng một kế hoạch toàn 

diện về phát triển KTXH gắn với 

BĐKH. Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy 

mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của 

cộng đồng liên quan đến BĐKH và 

nước biển dâng; đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ của thành phố về 

lĩnh vực này.



Tạo Tính bền vững về Khả năng chống chịu cho các đô Thị việT nam
Bài học 7 năm thực hiện chương trình ACCCRN

Phiên Tọa đàm. Xây dựng Khả năng chống chịu cho các đô Thị việT nam

7

2. Nội duNg hội thảo

quốc tế. Những quy định quốc tế và 

của chính phủ về mối liên hệ giữa 

từng vùng, từng ngành còn chưa 

được rõ ràng, cụ thể. Do đó, việc 

thực hiện ở địa phương còn khó 

khăn. Thứ hai là BĐKH là một vấn đề 

mới. Do đó, các cấp ở địa phương 

hiện nay còn thiếu về kiến thức, 

kinh nghiệm, công cụ, công nghệ. 

Hơn nữa, tuy Việt Nam đã có kịch 

bản về BĐKH, Cần Thơ cũng đã được 

sự hỗ trợ của Bộ TN&MT xây dựng 

kịch bản về ứng phó với BĐKH và 

xâm nhập mặn đến năm 2100. Tuy 

nhiên, kịch bản cập nhật chưa được 

kịp thời, diễn biến của BĐKH ở Cần 

Thơ lại thường đi trước cả những dự 

báo của các kịch bản, và diễn biến 

rất phức tạp. Khó khăn thứ ba là về 

công tác tổ chức bộ máy và trình độ 

của đội ngũ cán bộ. Các địa phương 

(ba thành phố) tham gia chương 

trình ACCCRN đã nhận được sự giúp 

đỡ để thành lập VP CCCO, là một 

cơ quan chuyên môn để thực hiện 

công tác này. Tuy nhiên, việc chưa 

có hệ thống tổ chức ở cấp huyện và 

xã phường gây khó khăn cho công 

tác thực hiện. Đội ngũ cán bộ còn 

chưa được đào tạo chuyên sâu, nên 

vẫn còn những hụt hẫng và thiếu 

kinh nghiệm về ứng phó với BĐKH. 

Một thách thức khác là để ứng phó 

với các tác động của BĐKH và nước 

biển dâng, nếu sử dụng các giải 

pháp công trình thì nguồn kinh phí 

sẽ rất lớn, trong khi khả năng của 

địa phương và chính phủ thì còn 

hạn chế. Đây là bốn vấn đề mà tôi 

nhận thấy từ góc độ người quản lý 

về lĩnh vực này ở địa phương. 

PcT Phan cao Thắng

Ở Bình Định, cũng như ở Cần Thơ, 

chúng tôi cũng gặp phải một số 

khó khăn. Thứ nhất là về nhận thức 

của các cơ quan quản lý nhà nước, 

cộng đồng dân cư. Thứ hai là khả 

năng ứng phó, chống chọi với BĐKH 

ở địa phương còn hạn chế. ISET đã 

có những trợ giúp cho chúng tôi 

trong thời gian qua. Tuy nhiên, dựa 

vào các số liệu và kịch bản đã xây 

dựng, các định hướng để khắc phục 

và chống chịu với BĐKH tại thành 

phố Quy Nhơn vẫn chưa đầy đủ 

và chưa chính thức. Do đó, trong 

chương trình phát triển kinh tế của 

tỉnh, chương trình phát triển đô thị 

của thành phố Quy Nhơn, chúng tôi 

cũng chưa sử dụng được nhiều. Vấn 

đề thứ ba là nguồn lực. Hiện nay, 

chúng tôi đã thực hiện quy hoạch 

cho khu vực đầm Thị Nại và các 

phường Nhơn Bình, Nhơn Phú của 

thành phố Quy Nhơn, nhưng nguồn 

lực đầu tư còn rất hạn chế, nên cần 

kêu gọi sự hỗ trợ của trung ương và 

các nguồn lực ODA. Như ông Dũng 

đã nói, nguồn lực để thực hiện gặp 

nhiều khó khăn, bởi đối với lĩnh vực 

BĐKH cần rất nhiều nguồn lực đầu 

“Cần tập trung giải 
quyết hài hòa giữa lợi 
ích trước mắt và lợi ích 
lâu dài đề phát triển bền 
vững.”
      - Ông Phan Cao Thắng, PCT UBND 

tỉnh Bình Định -
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tư về hệ thống đê kè và hạ tầng kỹ 

thuật. Vì vậy, chúng tôi cũng báo 

cáo với trung ương để xin hỗ trợ, 

tìm kiếm vốn ODA để thực hiện. Vấn 

đề thứ tư là giải quyết hài hòa giữa 

phát triển trước mắt với lâu dài, việc 

này cũng cần có nghiên cứu, bởi 

mỗi một nhiệm kỳ của địa phương 

đều có các mục tiêu về phát triển 

về KT-XH, nhưng phát triển lâu dài, 

bền vững về môi trường thì còn có 

những bất cập. Cần tập trung giải 

quyết hài hòa giữa lợi ích trước mắt 

và lợi ích lâu dài đề phát triển bền 

vững. 

TS. michael digregrio

Theo tôi ông Dũng và ông Thắng đã 

nêu bật hai vấn đề rất rộng và rất 

quan trọng. Vấn đề thứ nhất là vai 

trò lãnh đạo. Kinh nghiệm của tôi ở 

Việt Nam cho thấy chúng ta không 

muốn đối phó với BĐKH, không 

phải vì không lo lắng hay quan tâm 

tới nó, mà bởi không biết phải làm 

gì. Và khi bạn không biết phải làm 

gì, thì một phản ứng tự nhiên là bỏ 

mặc vấn đề đó, vì không thể làm gì 

khác. Tôi thực sự tâm đắc với những 

chia sẻ của ông Dũng về thành phố 

Cần Thơ. Chương trình ứng phó 

với BĐKH của thành phố Cần Thơ 

được xây dựng rất kỹ lưỡng, và tôi 

mong sao các thành phố khác cũng 

quan tâm đến BĐKH sâu sắc như 

vậy. Vì vậy, tôi mong sẽ thấy được 

sự trao đổi nhiều hơn của các lãnh 

đạo về các nỗ lực của họ, để người 

dân có thể thấy rằng ít ra là có một 

khung hành động. Có một số việc 

nhà nước có thể làm, như các dự án 

cơ sở hạ tầng lớn, các chương trình 

đầu tư, giáo dục đào tạo, nhưng 

cũng có những việc mà người dân 

có thể làm, như lắp đặt hệ thống pin 

năng lượng mặt trời trên mái nhà, 

và các biện pháp khác để giảm phát 

thải khí nhà kính, hoặc có thể là qua 

thiết kế nhà ở, hay như nhiều dự án 

dựa vào cộng đồng khác mà ISET đã 

thực hiện. Vấn đề thứ hai về ngân 

sách là một chủ đề chúng ta đã thấy 

lặp đi lặp lại ở tất cả các thành phố 

của Việt Nam. Tôi thực sự không biết 

làm sao để giải quyết vấn đề này bởi 

nó liên quan rất nhiều đến hệ thống 

thuế và ngân sách quốc gia. Ở các 

đô thị khác trên thế giới, các thành 

phố có quyền thu thuế, chẳng hạn 

như thuế bất động sản. Ở Việt Nam, 

việc này là rất khó vì nhiều nguyên 

nhân lịch sử. Vấn đề ngân sách thực 

sự là một vấn đề gốc rễ và cơ bản, 

và do đó tôi nghĩ rằng nhà nước 

thực sự mong muốn thu hút sự hỗ 

trợ của khối tư nhân để thực hiện 

những công việc mà nhà nước và 

người dân không thể tự làm. Có rất 

nhiều hoạt động của khối tư nhân 

thuộc về lĩnh vực giảm thiểu và 

thích ứng, xoay quanh vấn đề phát 

thải khí nhà kính. Và về vấn đề tầm 

nhìn ngắn và dài hạn, từ giữa những 

năm 1990, giới lãnh đạo các tỉnh đã 

có vị thế cao hơn ở Việt Nam, thông 

qua quá trình phân cấp quản lý. 

Đây là một quá trình còn nhiều khó 

khăn, bởi có sự phân cấp về quyền 

lực, nhưng không phải về ngân 

sách. Vì thế chính quyền các tỉnh có 

nhiều quyền lực hơn trước, nhưng 

lại không có ngân sách để thực hiện 

những điều mong muốn. Một điều 

khác nữa cũng là một xu hướng 

chung là lãnh đạo chính quyền cấp 

tỉnh hầu hết đều sinh ra và lớn lên 

ở chính tỉnh hay thành phố mà họ 

làm lãnh đạo. Vì thế khi nói về mục 

tiêu dài hạn và ngắn hạn, tôi nghĩ 

rằng nhiều lãnh đạo các tỉnh thành, 

như chúng ta thấy rất rõ ở đây, đều 

hết sức tâm huyết với việc phát triển 

cho thành phố, để nó trở thành nơi 

đáng sống và để bảo vệ thành phố 

trước các tác động của BĐKH. Vì thế, 

tôi thấy được một xu hướng tích 

cực. Nhưng họ vẫn gặp khó về ngân 

sách để thực hiện được những điều 

muốn làm.
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phương là Cần Thơ là thành phố 

trực thuộc trung ương, và Bình Định 

là thành phố cấp vùng. Các cơ quan 

trung ương và cơ quan địa phương 

vẫn cần tăng cường hơn nữa công 

tác phối hợp để thực thi tốt hơn 

các quy hoạch cấp quốc gia và cấp 

vùng. Đặc biệt với các vấn đề về hạ 

tầng.

TS. Lưu đức cường

Nguyên tắc chung của công tác 

quy hoạch đó là phải đảm bảo 

không gian cho nước, không gian 

mở, không gian xanh, giảm thiểu 

bê tông hóa, giảm thiểu phát triển 

dàn trải ven bờ sông, bờ biển, tăng 

khoảng trống thoát nước, và giảm 

việc phát triển ở những khu vực 

nhạy cảm, các hành lang thoát lũ. 

Cần phải hài hòa được giữa những 

lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. 

Nếu quá trình phát triển chỉ tập 

trung vào những lợi ích về kinh tế 

trước mắt mà xem nhẹ tính bền 

vững về môi trường thì chúng ta 

sẽ phải trả những cái giá rất đắt. 

Phải lường trước các bất địng trong 

tương lai. Điều đó đỏi hỏi công tác 

quy hoạch phải hết sức linh hoạt, 

mềm dẻo, các giải pháp đưa ra phải 

là những giải pháp không hối tiếc. 

Tuy nhiên, hệ thống và phương 

pháp lập quy hoạch của Việt Nam 

đã rất cũ kỹ, tương đối áp đặt, cứng 

nhắc, từ trên xuống, và có ít sự phản 

hồi và sự tham gia của các bên liên 

quan. Trong bối cảnh BĐKH, trong 

bối cảnh sự tác động của kinh tế thị 

trường, rõ ràng phương pháp cứng 

như vậy không còn phù hợp và đòi 

hỏi sự thay đổi từ gốc rễ. Đó là một 

trong những rào cản đối với việc 

ứng phó với BĐKH trong quá trình 

“Còn thiếu đi một nhạc 
trưởng trong vấn đề tổ 
chức triển khai [ứng phó 
với BĐKH] từ cấp quốc 
gia đến cấp vùng và cấp 
địa phương.”

     - TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng 
Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây Dựng -

CÂu hỎi 3 
Các thành phố đang phải đối 
mặt với những thách thức như 
thế nào liên quan đến ứng phó 
với BĐKH trong quá trình phát 
triển và quy hoạch hạ tầng đô 
thị?

TS. Trần Lan anh

Cục PTĐT thuộc Bộ Xây dựng là một 

cơ quan quản lý nhà nước về xây 

dựng, có trách nhiệm triển khai các 

quy hoạch đã được duyệt. Chúng 

tôi đang có những chương trình, 

kế hoạch để triển khai thực hiện 

quy hoạch đúng theo trình tự trung 

ương đã đề ra. Tuy nhiên vẫn còn có 

những khó khăn. Khó khăn phổ cập 

nhất mà các bên đều đã nhận ra là 

sự chồng chéo của nhiều quy hoạch 

khác nhau ở cả cấp quốc gia và cấp 

địa phương. Còn thiếu đi một nhạc 

trưởng trong vấn đề tổ chức triển 

khai từ cấp quốc gia đến cấp vùng 

và cấp địa phương. Ở đây có hai địa 
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CÂu hỎi 4 
Một số ví dụ tích cực về các biện 
pháp nào có tiềm năng áp dụng 
trong công tác quy hoạch trong 
tương lai tại Việt Nam? 
TS. Trần Lan anh

Hiện nay nguồn lực Chính phủ Việt 

Nam cấp cho các vấn đề về quản 

lý đô thị, ứng phó còn rất hạn hẹp, 

và có rất nhiều nguồn dự án tài trợ 

quốc tế, ví dụ như ISET. ISET đã đưa 

vào khái niệm đô thị chống chịu với 

BĐKH cho Việt Nam từ rất mới, khi 

chúng tôi còn đang tập trung chủ 

yếu vào nông nghiệp, phát triển 

nông thôn, thủy lợi, thủy nông, vì 

thế đưa ra vấn đề thành phố chống 

chịu chính là một tiếng cảnh tỉnh, 

và các đô thị đang thực hiện các 

dự án cho Việt Nam, từ những dự 

án của ISET về lập kế hoạch chống 

lập và triển khai quản lý thực hiện 

các quy hoạch. 

Viện quy hoạch Đô thị & Nông 

thôn Quốc gia cũng phối hợp với 

Cục PTĐT theo sự phân công của 

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu rất 

nhiều về việc lồng ghép ứng phó 

với tác động của BĐKH trong quy 

hoạch xây dựng. Chúng tôi cũng 

đã xuất bản một số sổ tay hướng 

dẫn về lồng ghép BĐKH trong quy 

hoạch, thực hiện các nghiên cứu 

về đánh giá tác động của BĐKH đối 

với các loại hình công trình cũng 

như hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

thị. Chúng tôi cũng đang phối hợp 

với Cục PTĐT thực hiện một nghiên 

cứu về xây dựng một Atlas về đô thị 

với BĐKH, sẽ là một bộ cơ sở dữ liệu 

giúp cho các ngành trong việc ra 

quyết định. Hiện nay trên cả nước 

có khoảng 800 đô thị, một năm có 

tới hàng vạn các loại hình đồ án 

quy hoạch khác nhau được lập trên 

chịu, sau đó là các hành động cụ 

thể để thành phố biết và có cách 

thức tổ chức để thực hiện. Chúng 

tôi đang có những phối hợp với ISET 

để xây dựng lên thành một hướng 

dẫn, dựa vào đó để chia sẻ với 800 

đô thị của Việt Nam, trong đó có 

300 đô thị được cảnh báo là có khả 

năng rủi ro cao. Đây là một nội dung 

tôi cho rằng rất tốt. Hai nữa là các 

nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu 

do ADB hỗ trợ về liên tài chính rủi 

ro trên cơ sở phát triển một nguồn 

kinh phí lấy từ các chính quyền đô 

thị và người dân qua hình thức bảo 

hiểm. Đây là một hình thức mới và 

khó khả thi với Việt Nam trong giai 

đoạn này, nhưng là cần thiết trong 

bối cảnh tương lai khi nhu cầu huy 

động cộng đồng tham gia ứng phó 

ngày càng cao. Việc vay, xin, hay huy 

động các nguồn thuế khi nguồn 

đóng thuế chưa cao sẽ có nhiều 

rủi ro. Bên cạnh đó, việc phân tích 

các dự án, các khu vực đất đai có 

cả nước, do rất nhiều các đơn vị 

tư vấn khác nhau. Năng lực ở cấp 

quốc gia thì tương đối, nhưng khi 

xuống tới các địa phương thì còn 

hạn chế và còn thiếu các thông tin. 

Quy hoạch nói chung và với vấn đề 

BĐKH là vấn đề mới thì càng thiếu, 

vì vậy dẫn đến chất lượng các đồ án 

quy hoạch trong bối cảnh BĐKH rất 

hạn chế. Chưa kể đến vấn đề nhận 

thức, vẫn còn đâu đó những nhận 

thức cho rằng BĐKH còn xa vời, còn 

chưa đến với từng gia đình, từng địa 

phương. Thiên tai, rủi ro chỉ khi nào 

xảy ra mất mát thực sự thì chúng ta 

mới hiểu hết được tổn thất của nó, 

khi chưa diễn ra thì chúng ta chưa ý 

thức được tầm quan trọng của nó. 

Tôi vẫn rất băn khoăn về nhận thức 

của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch 

trên toàn quốc về lồng ghép BĐKH. 

Đó là hai thách thức lớn nhất. Ngoài 

ra còn có những thách thức khác 

liên quan đến vốn, lợi ích lâu dài, 

trước mắt, cơ sở dữ liệu, phối hợp 

đa ngành, cần có một cơ quan nhạc 

trưởng… mà các anh chị đã nhắc 

đến.
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“Dự án của chúng ta 
kéo dài một thời gian 
đủ lâu, rất toàn diện và 
đặc biệt là có một đội 
ngũ chuyên gia hết sức 
nhiệt tình, tâm huyết và 
có chuyên môn thực sự 
để chuyển tải được các 
kết quả, để nhân rộng 
khắp nơi trên toàn 
quốc.”
      - TS. Lưu Đức Cường, Phó Viện 

trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn 
Quốc gia, Bộ Xây Dựng -

dài một thời gian đủ lâu, rất toàn 

diện và đặc biệt là có một đội ngũ 

chuyên gia hết sức nhiệt tình, tâm 

huyết và có chuyên môn thực sự 

để chuyển tải được các kết quả, để 

nhân rộng khắp nơi trên toàn quốc. 

Và không phải chỉ có ba thành phố 

đâu, nhiều đô thị khác cũng hưởng 

lợi từ dự án. Bản thân Bộ Xây dựng 

cũng có những hưởng lợi nhất định 

từ dự án này. Tôi vẫn nhớ ngày đầu 

tiên khi một trong những hội thảo 

đầu tiên của dự án tại Hà Nội, lúc 

đó tôi đã nói rằng hướng của Quỹ 

Rockefeller là tập trung vào tài trợ 

cho các dự án ở các địa phương. Lúc 

đó vẫn chưa có một hoạt động nào 

để làm việc với các cơ quan quốc 

gia. Họ cho rằng phương pháp tiếp 

cận chạy thẳng đến cấp cơ sở, như 

vậy là hiệu quả nhất. Tôi đã phát 

biểu là việc chúng ta triển khai các 

dự án tại địa phương là cần thiết, 

thế nhưng quan trọng hơn là sẽ tạo 

sức ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ 

hơn rất nhiều nếu chúng ta làm việc 

với các cơ quan trung ương để từ 

đó các dự án, các ý tưởng của ISET 

có thể được chuyển tải tới tất cả các 

địa phương khác trên toàn quốc. 

Đến ngày hôm nay chúng ta đã làm 

được việc đó. Ngoài ra, như chúng 

ta biết trong lĩnh vực BĐKH hiện nay 

có rất nhiều dự án khác, và không 

chỉ riêng ngành xây dựng chúng tôi 

mà còn của rất nhiều ngành khác 

nữa đang được triển khai. Một số 

dự án chị Lan Anh đã vừa nhắc, và 

các dự án khác. Hiện nay ADB là 

một nhà tài trợ rất tích cực cho các 

dự án về BĐKH, WB cũng có một số, 

các dự án của WB thì là cả về thích 

ứng lẫn giảm thiểu. ADB thì chủ yếu 

tập trung vào thích ứng. NDF – Quỹ 

Phát triển Bắc Âu hiện nay Viện QH 

ĐT&NT QG chúng tôi cũng đang 

phối hợp một số dự án với NDF về 

hạ tầng xanh. Về khái niệm, phương 

pháp luận về ứng phó với BĐKH, có 

thể nói ISET đã đặt những viên gạch 

tiềm năng là một nội dung quan 

trọng cần tập trung trước khi đưa ra 

những viễn cảnh dài hạn cho phát 

triển mở rộng các đô thị. Có nhiều 

chương trình khác hỗ trợ cho người 

dân như về dân cư, định cư, giới… 

đã nhận được từ các tổ chức. Tuy 

nhiên chúng tôi cho rằng cần có 

một nơi để thâu tóm tất cả các kinh 

nghiệm đó, tránh trường hợp sau 

khi dự án kết thúc, tất cả sẽ đóng 

lại trong một tủ kín, chỉ để xem mà 

không sờ thấy được. Vì vậy tôi rất 

mong, dự án ISET sau đó có thể có 

một nguồn kinh phí nhỏ để chuyển 

tải tất cả các dự án này thành những 

tài liệu phục vụ cho các cơ quan 

quản lý nhà nước để có thể nhân 

rộng ở các cộng đồng, đô thị, vùng 

và quốc gia.

TS. Lưu đức cường

Có thể nói là đã từ rất lâu rồi tôi mới 

thấy và được tham gia vào một dự 

án tốt như dự án ACCCRN do ISET 

điều phối. Dự án của chúng ta kéo 
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TS. michael digregrio

Những vấn đề vừa nêu, chúng ta 

cũng đã từng thảo luận nhiều lần 

trước đây. Nhưng có một điều vẫn 

chưa được nhắc đến. Đúng là quá 

trình quy hoạch đô thị thường rất 

cứng nhắc, các tiêu chuẩn quy 

định thường rất cứng nhắc, và điều 

này gây nhiều khó khăn khi phải 

ứng phó với những bất định và sự 

thay đổi của điều kiện môi trường. 

Chẳng hạn một đơn vị phụ trách 

xây dựng một con đường đi qua 

một vùng thường xảy ra ngập lụt 

theo mùa. Tiêu chuẩn xây một con 

đường ở vùng nông thôn có thể là 

đường chỉ cho phép bị ngập khi có 

lụt tần suất 10 năm, nhưng nếu là 

vùng đô thị thì tiêu chuẩn này phải 

là 20 năm, do đó trong phần lớn 

các trận lụt, đường đều sẽ không bị 

ngập. Vấn đề là khu vực nằm phía 

bên kia con đường sẽ bị ngập vào 

mùa lũ và mức ngập sẽ còn cao hơn 

trước. Nhưng đây không phải là 

vấn đề của ngành GTVT, mục tiêu 

của họ là đảm bảo đường có thể sử 

dụng khi có lụt. Họ có tiêu chuẩn để 

đảm bảo điều đó. Vấn đề về ngập 

lụt các khu vực có lẽ liên quan đến 

Bộ NN&PTNT ở khu vực nông thôn 

và Bộ Xây dựng ở khu vực đô thị. 

Vậy nên những quy hoạch và tiêu 

chuẩn cứng nhắc như vậy là vấn 

“Quá trình quy hoạch 
đô thị thường rất cứng 
nhắc, các tiêu chuẩn 
quy định thường rất 
cứng nhắc, và điều này 
gây nhiều khó khăn 
khi phải ứng phó với 
những bất định và sự 
thay đổi của điều kiện 
môi trường.”
      - TS. Michael DiGregorio, Trưởng Đại 

diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam -

CÂu hỎi 5 
Một số thách thức khác liên 
quan đến ứng phó với BĐKH 
trong quá trình phát triển và quy 
hoạch hạ tầng đô thị?

đầu tiên, một nền móng rất tốt. Đây 

là câu chuyện của các nhà tài trợ 

khác, sẽ giúp Việt Nam đi vào từng 

khía cạnh, góc độ cụ thể và chuyển 

hóa nó thành những giải pháp kỹ 

thuật cụ thể.
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đề nghiêm trọng và nan giải, bởi 

theo cách nào đó thì các tiêu chuẩn 

chính là một phần của một vấn đề 

chúng ta đã nhắc tới ở trên, đó là 

việc thiếu đào tạo kỹ thuật. Khi nhắc 

đến quy hoạch ở cấp địa phương, 

cấp thành phố và đôi khi ở cấp tỉnh, 

cán bộ quy hoạch thường dựa vào 

các tiêu chuẩn có sẵn bởi họ không 

có khả năng đưa ra nhận định, đồng 

thời không có đủ thẩm quyền để 

vượt ra ngoài các tiêu chuẩn, cũng 

không có nghiên cứu kỹ thuật để hỗ 

trợ. Vì thế, trong ví dụ về xây đường 

tôi vừa nói, việc thực sự cần làm 

là thực hiện một nghiên cứu thủy 

văn và xác định các khu vực và mức 

ngập, và xác định khẩu độ cần thiết 

cho các cầu và không dựa vào một 

tiêu chuẩn đơn lẻ nào. Khi không 

có các nghiên cứu kỹ thuật, người 

ta thường phải dựa vào tiêu chuẩn. 

Một vấn đề khác xuất phát từ sự 

cứng nhắc của các kế hoạch và tiêu 

chuẩn là ở các cấp thấp hơn, cấp hộ 

gia đình, người dân thường không 

tuân thủ quy định vì rất khó để tuân 

thủ. Kế quả là rất nhiều công trình 

mọc lên ở những vị trí không phù 

hợp và không tuân theo quy chuẩn 

xây dựng, làm tăng tính dễ bị tổn 

thương cho các khu vực dân cư. Mặt 

khác, còn có vấn đề là các nhà đầu 

tư cực lớn có thể lờ đi các quy hoạch 

và tiêu chuẩn bởi các dự án của họ 

quá lớn để các lãnh đạo tỉnh thành 

phố có thể chối từ. Khó mà từ chối 

được khi đứng trước các dự án cỡ 

10, 20 triệu Đô-la, hứa hẹn tạo việc 

làm, phát triển nhà ở và là nguồn 

thu thuế lớn. Do vậy khó mà làm 

theo tiêu chuẩn, và hiện nay chúng 

ta đang kẹt giữa một hệ thống kỳ lạ, 

với những kế hoạch và tiêu chuẩn 

cứng nhắc, và thiếu chuyên môn kỹ 

thuật để sửa đổi hoặc điều chỉnh 

các tiêu chuẩn, quy hoạch này cho 

phù hợp với thực tế, sau đó nữa là 

với những người không biết hoặc cố 

tình phớt lờ quy định và xây dựng ở 

những vị trí và theo cách họ muốn, 

cùng các nhà đầu tư rất lớn có thể 

biết rõ về quy định nhưng có khả 

năng tài chính đủ lớn để làm khác 

so với quy định. Điều này có liên 

quan đến một ý tôi đã nói ở trên, 

rằng ở Việt Nam trong 20 năm qua 

có một quá trình phân cấp quyền 

lực. Chúng ta cần nâng cao vai trò 

trách nhiệm ở cấp tỉnh, đặc biệt là 

về quy hoạch đô thị, để khi một nhà 

đầu tư muốn làm khác đi so với quy 

định, thì điều này sẽ được công khai 

cho người dân, đó không phải là 

vấn đề họ có rất nhiều tiền để muốn 

làm gì thì làm bởi việc họ làm có thể 

phục vụ cho lợi ích của tỉnh. Việc đó 

có thể phục vụ cho lợi ích của tỉnh, 

nhưng cũng có cái giá phải trả và đó 

là vấn đề chung và người dân cần 

phải biết. Tôi hiểu đây là điều khó, 

rất khó, nhưng dần dần cần phải 

đưa nó vào quá trình quy hoạch.

TS. Stephen Tyler

Những câu hỏi và vấn đề được thảo 

luận dù được đặt trong bối cảnh 

của Việt Nam nhưng đều là những 

vấn đề nan giải mà các thành phố 

khác trên thế giới cũng đang phải 

đối phó. Và nhìn lại những thảo 

luận chúng ta đã có từ sáu, bảy năm 

trước đây khi mới bắt đầu chương 

trình ACCCRN, gần như là không thể 

bàn về về các vấn đề này như chúng 

ta đã thảo luận ở đây hôm nay, với 

những nhìn nhận sâu sắc ở cả cấp 

chính quyền địa phương và cấp 

quốc gia. Đã có những thay đổi to 

lớn trong 7 năm qua về những hiểu 

biết của chúng ta về các thách thức 

liên quan đến chống chịu với BĐKH 

tại Việt Nam.
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Phiên Thảo LuẬn 1.
điều phối quy hoạch và đầu tư cho chống chịu với BđKh 
ở cấp tỉnh

CáC Bài TRìNh Bày

Bài 1. Bộ máy điều phối BĐKH ở cấp địa 
phương: Những thách thức và giải pháp 
ở Đà Nẵng, TS. Đinh Quang Cường, CCCO 
Đà Nẵng

Bài 2. Văn phòng Công tác về BĐKH – Bài 
học từ Chương trình ACCCRN, TS. Stephen 
Tyler, Cố vấn Cao cấp ISET-Việt Nam 

hướng dẫn thảo luận: TS. Trần Văn Giải 
Phóng, ISET-Việt Nam

BĐKH là vấn đề đa ngành, liên vùng, thậm chí liên quốc gia. Bản chất của vấn đề BĐKH 

đòi hỏi phải có sự điều phối về mặt kỹ thuật và quy trình ở cấp địa phương. Chương trình 

ACCCRN đã hỗ trợ ba thành phố của Việt Nam là Cần Thơ, Đà Nẵng và Quy Nhơn thành lập 

văn phòng CCCO từ năm 2010 chính là nhằm giải quyết đòi hỏi đó.

Khác với hầu hết các cơ quan ở địa phương, CCCO:

•	 Nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo ứng phó với BĐKH và UBND tỉnh, do đó 
có vị trí cao hơn các đơn vị cấp sở (như Sở Tài nguyên và Môi trường)

•	 Không có quyền hạn quản lý hành chính trực tiếp để thực thi các biện pháp ứng phó 
BĐKH 

•	 Có vai trò chính là điều phối (không phải kiểm soát), đảm bảo tính nhất quán về kế 
hoạch giữa các ngành, thực hiện nghiên cứu và tham mưu cho các sở ban ngành và 
UBND, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho địa phương về ra quyết định 

•	 Có quyền hạn bắt nguồn từ vai trò kết nối và chia sẻ thông tin, từ kiến thức chuyên 
môn và khả năng hỗ trợ, xâu chuỗi, không phải từ cơ cấu tổ chức hành chính 

•	 Các hành động ứng phó BĐKH ở thành phố phải do các đơn vị KHÁC thực hiện, không 

phải CCCO

https://www.dropbox.com/s/pnt0013koa0yr9r/04.%2520Cuong_CCCO%2520Da%2520Nang_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/oci50oeontgvywb/04.%2520Cuong_CCCO%2520Da%2520Nang_VNM.pptx%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/oci50oeontgvywb/04.%2520Cuong_CCCO%2520Da%2520Nang_VNM.pptx%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/oci50oeontgvywb/04.%2520Cuong_CCCO%2520Da%2520Nang_VNM.pptx%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/oci50oeontgvywb/04.%2520Cuong_CCCO%2520Da%2520Nang_VNM.pptx%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/b06bg157083g7zq/03.%2520ST_CCCO%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/b06bg157083g7zq/03.%2520ST_CCCO%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/b06bg157083g7zq/03.%2520ST_CCCO%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/b06bg157083g7zq/03.%2520ST_CCCO%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
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Điều này tạo ra một số thách thức 

trong hệ thống của Việt Nam: 

•	 Hầu hết các sở ban ngành 
không hiểu về cách làm này và 
không biết cách tận dụng các 
hỗ trợ của nó (linh hoạt, phối 
hợp, đáp ứng)

•	 Không được công nhận chính 

thức bởi Bộ Nội vụ, không có 

tiền lệ rõ ràng, để duy trì biên 

chế, huy động nguồn lực

•	 Không có định hướng chính 

sách rõ ràng của chính quyền 

địa phương 

Công tác ứng phó với BĐKH ở địa 

phương đòi hỏi phải có sự điều phối 

về kỹ thuật và quy trình như vậy. 

Các vấn đề này cần tiếp tục được 

giải quyết. 

CÂu hỎi 1 

Mô hình CCCO ở cấp tỉnh chỉ tập 
trung vào ứng phó với BĐKH, 
hay cả ứng phó với thiên tai? 
Trong hệ thống hiện tại của Việt 
Nam, vấn đề ứng phó với BĐKH 
thuộc quản lý của ngành tài 
nguyên môi trường, vấn đề ứng 
phó với thiên tai thuộc ngành 
nông nghiệp quản lý. Với bộ 
máy như vậy xuyên suốt từ cấp 
quốc gia xuống tới cấp tỉnh, 
huyện, xã, CCCO gặp phải những 
thách thức gì?

Thảo luận
•	 Hiện tại hoạt động của văn 

phòng CCCO đã là sự kết hợp cả 
hai nội dung ứng phó BĐKH và 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thông 
qua các thành viên của tổ công 
tác.

•	 Ở cấp tỉnh có hai ban chỉ đạo có 
liên quan là Ban Chỉ huy Phòng 
chống lụt bão và Ban Chỉ đạo 

về Ứng phó với BĐKH. Thành 
phần của các ban này tại Đà 
Nẵng thực ra đều là cùng một 
con người, từ các sở ban ngành 
liên quan. 

•	 Một câu hỏi đặt ra là nếu có sự 
hợp nhất này, CCCO sẽ đặt ở 
đâu. CCCO sẽ không thể đảm 
bảo hiệu quả hoạt động nếu 
được đặt thường trực tại sở 
TN&MT hay sở NN&PTNT. Vấn 
đề mấu chốt ở đây vẫn là quyết 
tâm chính trị của lãnh đạo cấp 
địa phương. 

CÂu hỎi 2 

Có cách tiếp cận nào vượt ra 
ngoài việc đặt CCCO trong các 
thành phần khác, ví dụ như 
khối doanh nghiệp, các cơ quan 
nghiên cứu học thuật?

Thảo luận
•	 Ý tưởng về một bộ máy điều 

phối bao gồm cả khối nhà 
nước, cả khối doanh nghiệp là 
rất hay. CCCO Đà Nẵng cũng 
đang có ý tưởng mở rộng đội 
ngũ cán bộ của văn phòng, 
hiện gồm các cán bộ văn phòng 
UBND và sở TN&MT thành phố, 
để có thêm một số cán bộ kiêm 
nhiệm từ các sở ban ngành 
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khác. Việc này sẽ giúp văn 
phòng có sự đa dạng hơn về 
chuyên môn và nâng cao mức 
độ tác động. Gợi ý về mở rộng 
ra khối doanh nghiệp tư nhân 
có thể sẽ giúp đem lại hiệu quả, 
bền vững hơn về mặt tài chính, 
con người. 

•	 Đây là một quá trình nâng cao 
năng lực không chỉ cho cán bộ 
thành phố mà cả cấp lãnh đạo 
địa phương, cộng đồng. Chỉ 
khi chúng ta tạo được một sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức và ý chí chính trị của 
lãnh đạo thì mới có thể tạo ra 
được những đột phá vượt ra 
ngoài khuôn khổ cách suy nghĩ 
hiện tại của chúng ta.

•	 Để lôi cuốn sự tham gia của 
khối tư nhân cần có mối quan 
tâm của cộng đồng, chẳng hạn 
như nhìn thấy bản đồ ngập lụt 
dân sẽ biết có nên xây nhà cao 
tầng hay không, các nhà đầu tư 
sẽ biết có nên đầu tư xây nhà 
cao tầng không.

CÂu hỎi 3 

Trong bộ máy quản lý nhà nước 
của các thành phố có các sở 
chức năng để thực hiện các 
công việc mang tính ngắn hạn 
và trung hạn cho phát triển 
thành phố. Với cách tiếp cận về 
đánh giá để tìm ra các giải pháp 
thích ứng dài hạn với BĐKH, làm 
thế nào để CCCO có thể hướng 
sự quan tâm khi triển khai các 
dự án và lập kế hoạch để các sở 
ban ngành có thể phối hợp chặt 
chẽ với mình?

Trả lời
Các sở ban ngành khác ở địa 

phương vẫn chưa quan tâm nhiều 

đến các rủi ro của BĐKH. Điều đó 

cho thấy rõ vai trò của CCCO trong 

việc nâng cao nhận thức của họ, 

chỉ cho họ thấy các hoạt động của 

họ có thể sẽ phải thay đổi để tính 

đến các vấn đề về BĐKH trong 

tương lai. Đây là một vấn đề đối với 

mọi ngành, mọi lĩnh vực ở mọi địa 

phương, vì theo thời gian ở từng 

sở ngành, đơn vị sẽ dần nhận thấy 

rằng họ sẽ không thể triển khai các 

hoạt động của mình nếu không giải 

quyết các vấn đề liên quan đến tác 

động của BĐKH. Lúc đó sự phối hợp 

với đơn vị điều phối như CCCO là tất 

yếu.

CÂu hỎi 4 

Nếu Giám đốc CCCO Đà Nẵng 
(anh Cường) bị chuyển sang vị 
trí khác do dự điều động của 
chính quyền địa phương, không 
còn ở CCCO nữa, điều đó sẽ ảnh 
hưởng như thế nào đến sự tồn 
tại của văn phòng CCCO?

Bà Lê Thị Thu hạnh, Sở Ngoại vụ 
đà Nẵng
•	 Việc anh Cường chuyển sang 

vị trí công tác sẽ không ảnh 
hưởng lớn lắm, vì chúng tôi đã 
có một tinh thần làm việc tập 
thể cho thành phố ngay từ khi 

dự án ACCCRN bắt đầu. Dự án 
có một tổ công tác, có thể gọi 
là tiền văn phòng CCCO, gồm 
các thành viên là chuyên viên 
của toàn bộ các sở ban ngành 
liên quan, các quận huyện của 
thành phố Đà Nẵng. Sau khi 
thành lập CCCO, anh Cường 
làm giám đốc của CCCO, công 
việc tập thể này vẫn là những 
con người đó và vẫn hoạt động 
được. Khi cán bộ CCCO luân 
chuyển đi làm nhiệm vụ mới, 
Đà Nẵng sẽ có nhân sự thay thế 
lấy từ tổ công tác.

•	 Nếu CCCO có khó khăn về nhân 
sự thì có thể lấy cán bộ, chuyên 
gia từ các tổ chức nghiên cứu 
bên ngoài tham gia.  Song, 
cán bộ tham gia CCCO phải có 
kỹ năng nên hiện nay việc lấy 
nhân sự từ các tổ chức khác 
tham gia là chưa phù hợp.
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Phiên Thảo LuẬn 2.
Quy hoạch đô thị và quản lý ngập lụt

CáC Bài TRìNh Bày

Bài 1. Phát triển đô thị của thành phố 
Quy Nhơn trong bối cảnh BĐKH: Thực 
trạng và thách thức, Ông Huỳnh Ngọc 
Hoàng, Sở Xây dựng, tỉnh Bình Định  

Bài 2. Phát triển đô thị ở vùng thấp trũng: 
Bài học kinh nghiệm từ đô thị An Vân 
Dương, Ông Đặng Minh Nam, Viện Quy 
hoạch Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 

hướng dẫn thảo luận: TS. Michael 
DiGregorio, Trưởng Đại diện Quỹ Châu Á 
tại Việt Nam

Vấn đề BĐKH bắt đầu được nhắc tới nhiều ở Việt Nam từ năm 2007 sau khi Ngân hàng thế 

giới công bố báo cáo về nước biển dâng và nêu rõ tính dễ bị tổn thương cao của các đô thị 

Việt Nam với BĐKH. Cho đến nay, các đô thị đang đứng trước những rủi ro ngày càng gia 

tăng về ngập lụt, do quá trình mở rộng đô thị và tăng giá của các cơ sở hạ tầng đô thị ở 

các khu vực dễ bị tổn thương. BĐKH sẽ làm gia tăng rủi ro ngập lụt trong tương lai, nhưng 

một vấn đề lớn hơn là rủi ro từ cách thức quy hoạch đô thị hiện nay. Chúng ta đang chứng 

kiến những quá trình rất giống nhau ở các đô thị khác nhau: xây dựng mới làm gia tăng rủi 

ro ngập lụt ở các khu vực lân cận.

Các địa điểm khác nhau sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung:

•	 Nhu cầu thoát nước không được đánh giá đúng mức khi xây dựng cơ sở hạ tầng 
(đường xá, khu vực phát triển) 

•	 Các nhà quy hoạch không xem xét đến tác động đối với các khu vực lân cận khi san 
lấp các khu vực trũng thấp 

•	 Phát triển hạ tầng và đô thị không có sự điều phối phù hợp: quản lý nước, quy hoạch 
tiêu thoát, hạ tầng giao thông, và xây dựng đô thị, tất cả đều được quy hoạch riêng rẽ 
và có rất ít điều phối 

https://www.dropbox.com/s/wzz7no3ab6fqx2d/05_Hoang_Quy%2520Nhon%2520flood%2520risk_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/wzz7no3ab6fqx2d/05_Hoang_Quy%2520Nhon%2520flood%2520risk_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/wzz7no3ab6fqx2d/05_Hoang_Quy%2520Nhon%2520flood%2520risk_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/wzz7no3ab6fqx2d/05_Hoang_Quy%2520Nhon%2520flood%2520risk_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/wzz7no3ab6fqx2d/05_Hoang_Quy%2520Nhon%2520flood%2520risk_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i39ca5jo2unbxkb/06.%2520Nam_An%2520Van%2520Duong%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i39ca5jo2unbxkb/06.%2520Nam_An%2520Van%2520Duong%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i39ca5jo2unbxkb/06.%2520Nam_An%2520Van%2520Duong%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i39ca5jo2unbxkb/06.%2520Nam_An%2520Van%2520Duong%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i39ca5jo2unbxkb/06.%2520Nam_An%2520Van%2520Duong%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
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•	 Chính quyền địa phương có 
xu hướng xây dựng quá nhiều 
nhằm khuyến khích đầu tư 
phát triển, gây các vấn đề về 
tiêu thoát nước cho các cơ sở 
hạ tầng xây dựng dở dang và 
sau đó không có đủ kinh phí để 
khắc phục vấn đề. 

•	 Kết quả là phát triển đô thị mới 
làm tăng rủi ro ngập lụt ở các 
khu vực khác của thành phố 

•	 Việc này đòi hỏi những thay 
đổi trong cách thức quy hoạch 
nhằm giảm rủi ro trong hiện tại 
và tương lai 

•	 Tuy nhiên, sự chậm trễ trong 
việc hoàn tất xây dựng của các 
dự án có thể là cơ hội để quy 
hoạch được rà soát, sửa đổi cho 
phù hợp hơn giúp khắc phục 
những hạn chế hiện tại và việc 
đưa vào các giải pháp nâng cao 
khả năng thoát lũ 

•	 Các giải pháp được đưa ra gồm 
có việc phát triển tập trung ở 
các khu vực đô thị trung tâm, 
đặc biệt là ở các vị trí giao cắt 

giữa các tuyến lộ lớn, các đồng 
bằng và khu công nghiệp. 

CÂu hỎi 1 

Các nội dung trình bày đều là 
những bài học thực ở các địa 
phương cụ thể. Liệu các bài học 
này có thể được đưa lên thành 
một mô hình khái quát để phục 
vụ công tác nghiên cứu, lập và 
triển khai quy hoạch ở các địa 
bàn khác?

Trả lời
Trong bối cảnh BĐKH, không thể có 

một mô hình chung cho mọi trường 

hợp vì mỗi địa phương có một đặc 

thù riêng, nhưng nguyên tắc chung 

là có (như dành không gian cho 

nước, tạo nhiều không gian mở, 

giảm thiểu bê-tông hóa trong đô 

thị, nguyên tắc phát triển đường 

giao thông song song với hướng 

thoát lũ). Đó cũng là những điểm 

mà các nghiên cứu trường hợp này 

đã chỉ ra.

CÂu hỎi 2 

Với tư cách là Viện trưởng viện 
QH XD Tỉnh Thừa Thiên Huế, 
anh cho biết hiện tại đô thị An 
Vân Dương được triển khai đến 
đâu, và theo anh như vậy có 
thành công không?
mr. đặng minh Nam, viện Quy 
hoạch xây dựng tỉnh TT-huế
Việc triển khai quy hoạch An Vân 

Dương chưa theo đồ án, các phân 

kỳ đầu tư chưa hợp lý, chỉ tiêu quy 

hoạch quá lớn trong khi thực tế 

nguồn lực không có, vấn đề là quy 

hoạch phải tính đến thoát nước, 

ngập úng đô thị và cần nghiên cứu 

kỹ hơn trước khi phê duyệt.

TS. Lưu đức Cường
Luôn luôn có mâu thuẫn trong quy 

hoạch, phát triển đô thị, và thách 

thức lớn cho các nhà quy hoạch là 

phải cân bằng lợi ích trước mắt (ví 

dụ như các lợi ích kinh tế) và lợi ích 

lâu dài (về bảo vệ môi trường, hệ 

sinh thái, quản lý rủi ro thiên tai sau 

này).
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Phiên Thảo LuẬn 3.
Cơ sở hạ tầng xanh và hệ sinh thái có khả năng chống 
chịu ở đô thị

CáC Bài TRìNh Bày

Bài 1. Phục hồi rừng ngập mặn bị suy 
thoái ở vùng ven đô miền Trung Việt 
Nam: So sánh kết quả giữa các thôn, TS. 
Nghiêm Phương Tuyến, ISET-Việt Nam  

Bài 2. Tăng cường các giải pháp chống 
chịu với lũ lụt ở Đà Nẵng, Ông Trần Viết 
Dũng, Sở Xây dựng Đà Nẵng 

hướng dẫn thảo luận: TS. Trần Văn Giải 
Phóng, ISET-Việt Nam 

Các bài trình bày nhấn mạnh vào các tác động của quá trình phát triển đô thị và gia tăng 

sản xuất, làm gia tăng tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan, đặc biệt là lũ lụt, 

và suy thoái các hệ sinh thái tự nhiên vốn đóng vai trò giảm thiểu tác động của các hiện 

tượng cực đoan đó.

Nội dung các bài trình bày đã chỉ ra:

•	 Các thách thức trong nỗ lực bảo vệ các khu vực thấp trũng, khu vực thoát lũ, trữ lũ 
trước quá trình phát triển đô thị do lợi ích của việc làm này chỉ thực sự được thấy rõ 
khi có lũ lụt nghiêm trọng xảy ra.

•	 Hầu hết các bên, từ người dân địa phương đến lãnh đạo thành phố, chỉ mới xét đến 
các lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua các lợi ích lâu dài của hệ sinh thái trong giảm 
thiểu các tác động của BĐKH và nâng cao năng suất. Quá trình đồng quản lý hệ sinh 
thái rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn gặp phải 
nhiều thách thức do nguyên nhân này, đặc biệt là trong bối cảnh các khu vực ven đô 
có sự chuyển đổi từ các sinh kế phụ thuộc vào nguồn lợi tự nhiên trong dài hạn đến 
các sinh kế đặc trưng ở khu vực đô thị. 

•	 Quá trình đồng quản lý cần mang tính linh hoạt để phù hợp đặc thù của từng địa bàn, 
cần có là sự lãnh đạo mạnh mẽ của địa phương, sự hỗ trợ của người dân, và cơ chế 

https://www.dropbox.com/s/i6fbuofixiyyeui/07.%2520Tuyen_Mangroves_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i6fbuofixiyyeui/07.%2520Tuyen_Mangroves_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i6fbuofixiyyeui/07.%2520Tuyen_Mangroves_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/i6fbuofixiyyeui/07.%2520Tuyen_Mangroves_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/rpls9wxk921z9l6/08.%2520Ha_Floodplain%2520Da%2520Nang_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/rpls9wxk921z9l6/08.%2520Ha_Floodplain%2520Da%2520Nang_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/rpls9wxk921z9l6/08.%2520Ha_Floodplain%2520Da%2520Nang_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/rpls9wxk921z9l6/08.%2520Ha_Floodplain%2520Da%2520Nang_VNM.pdf%3Fdl%3D0
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tốt hơn cho việc chia sẻ lợi ích 
trong dài hạn từ các nguồn lợi 
của hệ sinh thái. 

•	 Mô hình thủy văn thủy lực mô 
phỏng ngập lụt và phát triển đô 
thị (HUDSIM) do Sở Xây dựng 
Đà Nẵng xây dựng nhằm chỉ ra 
mối tương quan giữa ngập lụt 
và phát triển đô thị, góp phần 
nâng cao nhận thức về rủi ro từ 
mối tương quan này. Kết quả 
của mô hình đã được áp dụng 
nhằm sửa đổi quy hoạch cho 
thành phố Đà Nẵng, trong đó 
hướng tới bảo vệ các khu vực 
bờ sông nhằm tăng khả năng 
trữ lũ và giảm thiểu tác động 
của ngập lụt. 

•	 Bảo vệ các hệ sinh thái và “hạ 
tầng xanh” chỉ là một phần 
trong chiến lược quản lý ngập 
lụt, đồng thời cần có các cơ chế 
phối hợp liên vùng về quản lý 
vùng lưu vực sông, trong đó có 
phục hồi rừng đầu nguồn, và 
các biện pháp giảm thiểu rủi ro 
cho khu vực dễ bị tổn thương. 

Đà Nẵng cũng đã có các trao 
đổi, phối hợp với tỉnh Quảng 
Nam ở thượng nguồn trong 
công tác quản lý các hồ chứa và 
lưu vực sông để đảm bảo lợi ích 
cho cả các khu vực thượng du 
và hạ du.

CÂu hỎi 1 

Các nội dung trình bày đều là 
những bài học thực ở các địa 
phương cụ thể. Liệu các bài học 
này có thể được đưa lên thành 
một mô hình khái quát để phục 
vụ công tác nghiên cứu, lập và 
triển khai quy hoạch ở các địa 
bàn khác?

Trả lời
Xuất phát từ kết quả mô hình hóa 

của dự án HUDSIM, Viện Quy hoạch 

là đơn vị lập quy hoạch chung của 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 

tầm nhìn 2050 là một đơn vị thuộc 

Sở Xây dựng đã có khuyến cáo và 

báo cáo đến UBND thành phố về 

điều chỉnh quy hoạch chung cho 

thành phố về nguy cơ ngập lụt của 

việc phát triển khu vực phía nam. 

UBND đã thống nhất và quy hoạch 

chung hiện tại của thành phố Đà 

Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, toàn bộ khu vực phía 

nam thành phố đã được điều chỉnh 

giải pháp quy hoạch, đa số sẽ giữ 

nguyên hiện trạng. Cũng có những 

giải pháp về xây dựng các khu đô 

thị sinh thái xen kẽ, giữ lại toàn bộ 

các vùng trũng thấp, với các hồ 

chứa để tham gia thoát lũ, chứa và 

cấp nước cho thành phố, cũng để 

giải quyết vấn đề thiếu nước trong 

tương lai do BĐKH. Thành phố Đà 

Nẵng đang thực hiện theo quy 

hoạch chung đó.
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CÂu hỎi 2 

GIZ đã có dự án hỗ trợ thành 
phố Đà Nẵng liên kết các mô 
hình thủy lực thủy văn của sở 
Xây dựng và Sở Giao thông Vận 
tải?

Trả lời
Mô hình HUDSIM là mô hình mô 

phỏng lũ lụt. Mô hình của Sở Giao 

thông Vận tải là mô hình thủy lực 

hệ thống cống thành phố Đà Nẵng. 

GIZ cũng có một tài trợ để kết nối 

hai mô hình này. Nhưng chi phí cần 

có để làm được việc này lớn hơn rất 

nhiều so với tài trợ của GIZ, để kết 

nối các dữ liệu đầu vào nên việc này 

vẫn chưa thể thực hiện được. 

CÂu hỎi 3 

Một số loại giống cây trồng 
không phù hợp do đặc điểm, 
độ mặn của nước ở vùng trồng 
cây. Ngoài ra, đặc thù địa chất 
có được khảo sát trước khi chọn 
giống cây trồng? 

Trả lời
Viện Hải dương học Nha Trang đã có 

nhiều năm nghiên cứu về đặc điểm 

hệ sinh thái ở khu vực này. Các vị 

trí tốt nhất đang được dùng làm hồ 

nuôi tôm, người dân trồng các cây 

ở ven các bờ. Các diện tích trồng 

của dự án chỉ là lựa chọn thứ hai, cố 

gắng tập trung vào các khu vực bãi 

triều, nhưng cũng có một số nơi có 

đáy dốc và sâu, ảnh hưởng nhiều 

đến tỷ lệ sống.  

CÂu hỎi 4 

Diện tích sống sót khác nhau có 
ý nghĩa như thế nào trong việc 
phục hồi rừng ngập mặn ở địa 
phương, đối với tính bền vững 
và lợi ích của hoạt động trồng 
rừng ngập mặn?

Trả lời
BQL Khu sinh thái Cồn Chim – đầm 

Thị Nại là đơn vị quản lý chính thức 

của khu vực đầm. Các hợp đồng 

giao khoán trồng và chăm sóc, bảo 

vệ rừng ngập mặn tại các thôn dự 

án là do BQL này ký với các hộ gia 

đình (không phải do dự án ký). Vì 

vậy sau khi kết thúc dự án, các diện 

tích này thuộc sự quản lý của BQL. 

Chúng tôi đã có được sụ nhất trí của 

họ về việc tiếp tục cho các hộ tiếp 

chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng 

đã giao khoán. Còn về vấn đề chia 

sẻ lợi ích lâu dài, BQL không dám 

đưa ra văn bản chính thức cho phép 

các hộ tiếp tục khai thác do chưa 

CÂu hỎi 5 

Mô hình của MCD ở Nam Định, 
trong đó giao khoán cho UBND 
cấp huyện/xã người dân nhận 
thu được lợi ích từ hoạt động 
canh tác và khai thác (hàu và các 
thủy sản khác) dưới tán rừng, và 
đổi lại họ có trách nhiệm bảo vệ 
và chăm sóc rừng, vì vậy dự án 
không tốn chi phí để trả công 
chăm sóc bảo vệ cho các hộ 
dân. Đây có thể là một mô hình 
thành công về quản lý phục hồi 
rừng ngập mặn mà dự án có thể 
học hỏi?

Trả lời
Cả hai dự án được chia sẻ đều liên 

quan đến các thách thức về duy trì 

các hệ sinh thái tự nhiên ở bối cảnh 

đô thị, vì thế, một thách thức chúng 

có quy định và tiền lệ. Vấn đề này 

vẫn đang tiếp tục được xem xét và 

quyết định.
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tôi gặp phải ở đầm Thị Nại về vấn 

đề chia sẻ lợi ích là đây là một khu 

vực ven đô, người dân đang dần 

mất sự gắn kết với các nguồn lợi tài 

nguyên thiên nhiên địa phương. Họ 

đang dần quan tâm nhiều hơn đến 

các hoạt động sinh kế khác như các 

công việc làm thuê và các lợi ích 

kinh tế ngắn hạn. Vì vậy mối quan 

tâm của họ đối với các lợi ích lâu dài 

của rừng ngập mặn là không cao. 

Tương tự như vậy, ở Đà Nẵng, trong 

vấn đề phát triển nhà ở, rất khó để 

xét đến các rủi ro lâu dài về ngập 

lụt khi đặt cạnh các lợi ích kinh tế 

ngắn hạn. Vậy là chúng ta gặp phải 

những thách thức tương tự nhau 

trong việc thúc đẩy các giải pháp về 

hệ sinh thái trong khu vực đô thị.

CÂu hỎi 6 

Ai là người thiết lập nên mô hình 
thủy văn thủy lực này? Có phải 
một đơn vị tư vấn? Mô hình hiện 
đang ở đâu, có phải đã được 
chuyển giao cho thành phố Đà 
Nẵng? Đơn vị nào đã được tập 
huấn về sử dụng mô hình, các 
cán bộ của thành phố có năng 
lực để vận hành mô hình, cập 
nhật mô hình và đưa vào các 
thông số, kịch bản khác để đánh 
giá, phân tích? Hay là năng lực 
này vẫn chỉ nằm ở đơn vị tư vấn?

ông Trần viết Dũng
Mô hình thủy văn thủy lực của dự 

án do ĐH Bách Khoa Đà Nẵng thực 

hiện và Sở Xây dựng Đà Nẵng đang 

quản lý, sử dụng. Tôi là một trong 

những người trong nhóm quản lý 

mô hình. Việc khai thác mô hình rất 

thuận lợi vì dùng toàn bộ hệ thống 

GIS (chạy bằng phần mềm MIKE+, 

MIKE 11, MIKE 12). Việc sử dụng các 

phần mềm này cũng nằm trong 

chương trình giảng dạy tại trường 

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Chúng tôi 

sẽ cung cấp các cơ sở dữ liệu về cao 

trình ngập lụt làm cơ sở cập nhật 

mô hình. Tuy nhiên, chi phí cập nhật 

dữ liệu rất lớn vì chế độ thủy văn 

thượng nguồn lưu vực Vu Gia – Thu 

Bồn đòi hỏi rất nhiều chi phí. Nếu 

có kinh phí thì vấn đề phát triển mô 

hình rất đơn giản. 
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Phiên Thảo LuẬn 4.
giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở đô thị và huy động sự tham 
gia của cộng đồng

CáC Bài TRìNh Bày

Bài 1. Giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho 
người dân vùng hạ lưu sông Hà Thanh và 
sông Côn, thành phố Quy Nhơn, Ông Hồ 
Văn Hiệp, CCCO Bình Định   

Bài 2. Đồng quản lý sạt lở bờ sông và hệ 
thống quan trắc mặn thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam, TS. Nguyễn Ngọc Huy, ISET-Việt 
Nam 

hướng dẫn thảo luận: TS. Michael 
DiGregorio, Trưởng Đại diện Quỹ Châu Á 
tại Việt Nam

Công tác giảm thiểu rủi ro ngập lụt ở các đô thị có thể được cải thiện đáng kể nếu có được 

sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng:

•	 Tại Quy Nhơn, quy trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do người dân địa 
phương xây dựng nên nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai qua việc lập kế hoạch sơ tán và 
di chuyển khẩn cấp đến nơi trú tránh an toàn, diễn tập và tập huấn cho người dân.

•	 Hệ thống cảnh báo lũ sớm tự động thời gian thực cung cấp thông tin nhanh qua hệ 
thống SMS về thay đổi tình hình lũ và cảnh báo sớm về mực lũ ở khu vực hạ du. Hệ 
thống này còn bao gồm một nhóm các tình nguyện viên cộng đồng để hỗ trợ người 
dân chuẩn bị, di dời đồ đạc và sơ tán khẩn cấp.

•	 Xây dựng nhà đa năng làm nơi trú tránh lũ an toàn và sinh hoạt cộng đồng cho người 
dân địa phương.

•	 Kết quả của đợt lũ mới đây đã cho thấy hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm này, giúp 
giảm thiểu rủi ro về ngập lụt.

•	 Tại Cần Thơ, sự gia tăng hiện tượng sạt lở bờ sông đã gây nhiều thiệt hại về người và 
tài sản. Các tham vấn với cộng đồng đã giúp tìm ra các loại vật liệu kỹ thuật xây dựng 
bờ kè sinh học với chi phí thấp nhằm giảm thiểu sạt lở.

•	 Tổ chức cộng đồng và đồng quản lý với chính quyền địa phương giúp thực hiện các 
biện pháp với chi phí thấp. Người dân đóng góp công lao động và một số vật liệu cho 
việc xây dựng và bảo trì công trình. Mức đóng góp của từng người phụ thuộc vào 

https://www.dropbox.com/s/k2skkqmjgbkqwfo/09.%2520Hiep_EWS_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/k2skkqmjgbkqwfo/09.%2520Hiep_EWS_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/k2skkqmjgbkqwfo/09.%2520Hiep_EWS_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/k2skkqmjgbkqwfo/09.%2520Hiep_EWS_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/k2skkqmjgbkqwfo/09.%2520Hiep_EWS_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/ogdnuhp3cjbw13k/10.%2520Huy_Erosion%2520%2526%2520Salinity_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/ogdnuhp3cjbw13k/10.%2520Huy_Erosion%2520%2526%2520Salinity_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/ogdnuhp3cjbw13k/10.%2520Huy_Erosion%2520%2526%2520Salinity_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/ogdnuhp3cjbw13k/10.%2520Huy_Erosion%2520%2526%2520Salinity_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/ogdnuhp3cjbw13k/10.%2520Huy_Erosion%2520%2526%2520Salinity_VNM.pdf%3Fdl%3D0
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khoảng cách nhà của họ so với 
bờ sông, và được thống nhất 
trong cộng động, tham khảo 
kết quả đánh giá chi phí – lợi 
ích của dự án.

•	 Thực tế cho thấy lợi ích vượt xa 
chi phí, người dân rất hài lòng 
với kết quả đạt được. 

•	 Ở cả hai dự án trên, sẽ không 
thể đưa ra các giải pháp thành 
công nếu không có sự tham 
vấn và tham gia của các cộng 
đồng bị ảnh hưởng. Điều này có 
nghĩa phải đầu tư vào các hoạt 
động tổ chức lấy ý kiến và thảo 
luận với cộng đồng để đảm bảo 
lắng nghe ý kiến của các nhóm 
dễ bị tổn thương. 

•	 Hệ thống quan trắc độ mặn 
thời gian thực trực tuyến tại 
thành phố Cần Thơ đã phát huy 
tác dụng trong đợt xâm nhập 
mặn vừa qua tại khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long. Tin nhắn 
cảnh báo kịp thời giúp người 
dân có hành động ứng phó phù 
hợp.

CÂu hỎi 1 

Dự án sạt lở bờ sông: Ai là người 
quyết định ai là người đóng góp 
chi phí và mức đóng góp? Người 
dân đạt đến đồng thuận với 
nhau như thế nào? 

Trả lời
•	 Thành lập Ban Đại diện Cộng 

đồng. 

•	 Thực hiện đánh giá Chi phí – Lợi 
ích (CBA) các tác động của sạt 
lở và các biện pháp kè, với sự hỗ 
trợ của Trường ĐH Cần Thơ 

•	 Giải thích kết quả của CBA 
cho mọi người để hiểu rõ ai sẽ 
bị ảnh hưởng và ảnh hưởng 
nghiêm trọng như thế nào so 
với những người khác, từ đó xác 
định mức đóng góp của từng 
người. Nhưng đây không phải 
là đóng góp bắt buộc. 

•	 Người dân địa phương họp 
thảo luận và đạt đồng thuận 
cuối cùng.

CÂu hỎi 2 

Dự án sạt lở bờ sông: Tại sao mô 
hình còn chưa được nhân rộng 
hiệu quả?

Trả lời
Nhiều tỉnh thành và các tổ chức 

khác (như Hộ Chữ thập đỏ các quận 

huyện) đã được cung cấp thông tin 

về mô hình và thành công của dự 

án, nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả 

nhân rộng. Có thể có một số khó 

khăn liên quan đến sự thụ động của 

hệ thống và hạn chế về nguồn lực 

để thực hiện các hoạt động này.

CÂu hỎi 3 

Dự án quan trắc mặn: Hệ thống 
có thể được mở rộng ra các tỉnh 
khác ở đồng bằng sông Cửu 
Long hay không? 

Trả lời
Hệ thống quan trắc này có thể được 

mở rộng dễ dàng, kết nối với các 

trạm quan trắc khác trên toàn bộ 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

(sử dụng mạng lưới không dây) 

CÂu hỎi 4 

Dự án quan trắc mặn: Tại sao dự 
án nhanh chóng chọn giải pháp 
xây đập ngăn mặn (một giải 
pháp công trình) khi xâm nhập 
mặn gia tăng?

Thảo luận
•	 Có một loạt các giải pháp được 

đưa ra tương ứng với tình hình 
độ mặn, trong đó có việc thông 
báo cho người dân để ngừng 
tưới cây trong thời ký có mặn. 

•	 Đập ngăn mặn là một công trình 
đã có từ trước (xây bằng đất), 
được gia cố thêm để vận hành 
tốt hơn và hoạt động được hai 
chiều: cho phép ngăn mặn vào 
mùa khô và tiêu nước vào mùa 
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mưa. Biện pháp này được chọn 
căn cứ vào xu hướng gia tăng 
độ mặn của số liệu quan trắc 
dài hạn, chỉ ra sự gia tăng nguy 
cơ xâm nhập mặn ở thành phố 
Cần Thơ. Khu vực được bảo vệ là 
khu vực canh tác nông nghiệp 
(trồng cây ăn trái) gần với khu 
vực biển Đông, vì thế đập ngăn 
mặn rất quan trọng trong việc 
bảo vệ cây trồng. Đập không 
gây tác động xấu nào đến hệ 
sinh thái địa phương.

•	 Hiện tượng El Nino gần đây 
diễn biến rất mạnh. Sông 
Mekong có rất nhiều đập, đặc 
biệt là ở Trung Quốc, cung cấp 
16% nước cho khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long. Khi lượng 
mưa giảm, xâm nhập mặn sẽ 
còn nghiêm trọng hơn. Trong 
dài hạn, xâm nhập mặn sẽ càng 
nghiêm trọng hơn. Đánh giá xu 
hướng cần số liệu dài hạn. 

CÂu hỎi 5 

Dự án cảnh báo lũ sớm: Hệ 
thống quan trắc cảnh báo là tự 
động hoàn toàn hay vẫn có yếu 
tố con người

Trả lời
Hệ thống này vẫn cần sự vận hành 

của con người và theo chúng tôi 

việc này là phù hợp nhằm đảm bảo 

về mức độ tin cậy của thôgn tin 

cảnh báo. Mực độ tin cậy của các 

biện pháp quan trắc truyền thống 

(như cột lũ) và hiệu chỉnh thủ công 

đã cho thấy hiệu quả qua trận lụt 

vừa qua vào tháng 10/2016. Người 

dân nhận được cảnh báo và di 

chuyển đến nhà an toàn của dự án 

(304 hộ ở lại nhà an toàn trong 2 

ngày 1 đêm từ 3-4/10). Với các tin 

SMS kịp thời, các hộ thấy được mức 

độ nghiêm trọng và kéo dài của lũ, 

tránh trường hợp rời nhà an toàn để 

trở về nhà quá sớm gây nguy hiểm. 

CÂu hỎi 6 

Dự án cảnh báo lũ sớm: Nội dung 
các tin nhắn cảnh báo là gì?
Trả lời
Nội dung tin nhắn cảnh báo: mực 

nước ở các địa điểm tại thượng du 

và hạ du, và dự báo trước 6 tiếng về 

mực lũ: thông tin hữu ích cho việc 

ứng phó kịp thời của người dân.

CÂu hỎi 7 

Dự án cảnh báo lũ sớm: Hệ thống 
xét tới sự vận hành các hồ thủy 
điện ở thượng du như thế nào? 

Trả lời 
Trung tâm Quan trắc Khí tượng 

Thủy văn tuân theo quy trình trong 

đó họ được các nhà máy thủy điện 

thông báo về kế hoạch xả lũ, cụ thể 

là thời gian và khối lượng nước xả. 

Việc này cho phép đưa ra cảnh báo 

phù hợp cho người dân. Thêm vào 

đó, chúng tôi còn tự ghi lại mức lụt 

trên cột đo để sử dụng làm số liệu 

đối chứng sau này.
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Phiên Thảo LuẬn 5.
Bài học từ sự tham gia của các bên trong xây dựng khả 
năng chống chịu với BđKh ở đô thị 

CáC Bài TRìNh Bày

Bài 1. ACCCRN: Kiến thức, kinh nghiệm và 
thực hành tốt cấp địa phương cho thích 
ứng với BĐKH cấp quốc gia, Bà Nguyễn 
Quỳnh Anh, Viện chiến lược và chính sách 
khoa học và công nghệ (NISTPASS)  

Bài 2. Phát triển đô thị vùng ven và vấn 
đề ngập úng: Câu chuyện từ những khu 
vực đô thị mới phát triển tại Cần Thơ, Bà 
Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Sở Xây dựng Cần 
Thơ 

Kinh nghiệm về sự tham gia của các bên của một cơ quan điều phối và hỗ trợ kỹ thuật 

ở cấp quốc gia, và một đơn vị thực hiện dự án ở cấp địa phương cho thấy nhiều bài học 

tương tự với nhau: 

•	 Các giải pháp thích ứng cho thành phố không thể thực hiện được nếu chỉ dựa vào 
nhóm chuyên gia. Cần có sự tham gia của nhiều bên—từ các sở ngành chuyên môn, 
tổ chức xã hội, cộng đồng, các hộ gia đình, các tổ chức phi chính phủ—theo phương 
pháp từ trên xuống và từ dưới lên, để cùng xây dựng khả năng chống chịu. 

•	 Ở cấp thành phố, quá trình quy hoạch và lập kế hoạch chống chịu cần có sự tham gia 
của nhiều sở ngành khác nhau, dựa vào kiến thức chuyên môn của từng ngành để 
hiểu ro về tác động và các chiến lược thích ứng. 

•	 Các cộng đồng dễ bị tổn thương, những người phải trực tiếp chịu các tác động của 
BĐKH sẽ có hiểu biết thực tế về vấn đề hơn các cán bộ chuyên môn, vì thế kiến thức 
của họ là rất cần thiết trong việc đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp.

•	 Một công cụ quan trong mà chương trình ACCCRN sử dụng trong việc huy động sự 
tham gia này là cộng cụ Chia sẻ – Học hỏi – Đối thoại (SLD). Các nhóm này cần tham 
gia lập kế hoạch và hỗ trợ thực thi các giải pháp chống chịu.

https://www.dropbox.com/s/spgliiu07yfgdcl/11.%2520QAnh_NISTPASS%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/spgliiu07yfgdcl/11.%2520QAnh_NISTPASS%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/spgliiu07yfgdcl/11.%2520QAnh_NISTPASS%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/spgliiu07yfgdcl/11.%2520QAnh_NISTPASS%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/spgliiu07yfgdcl/11.%2520QAnh_NISTPASS%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/spgliiu07yfgdcl/11.%2520QAnh_NISTPASS%2520lessons_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/xagxnmgup2a8sdr/12.%2520Ngoc_Can%2520Tho%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/xagxnmgup2a8sdr/12.%2520Ngoc_Can%2520Tho%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/xagxnmgup2a8sdr/12.%2520Ngoc_Can%2520Tho%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/xagxnmgup2a8sdr/12.%2520Ngoc_Can%2520Tho%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/xagxnmgup2a8sdr/12.%2520Ngoc_Can%2520Tho%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/xagxnmgup2a8sdr/12.%2520Ngoc_Can%2520Tho%2520peri_VNM.pdf%3Fdl%3D0
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•	 Cần nâng cao năng lực không 
chỉ về chuyên môn kỹ thuật mà 
còn về công tác điều phối, phối 
hợp giữa các bên. 

•	 Cần coi trọng quá trình thực 
hiện (chứ không chỉ sản phẩm 
cuối cùng) để đảm bảo tính khả 
thi của các kế hoạch.

•	 Dự án nghiên cứu trường hợp 
về ngập lụt ở thành phố Cần 
Thơ đã cho thấy diễn biến trầm 
trọng và phức tạp của ngập 
lụt tại Cần Thơ trong thời gian 
gần đây xuất phát từ cả nguyên 
nhân về quy hoạch của thành 
phố và các hành động tự phát 
của người dân. 

CÂu hỎi 1 

Phương pháp SLD rất hay nhưng 
đó là tiến trình hay là sự kiện? 
Quá trình tham vấn lấy ý kiến 
cộng đồng là như thế nào và 
mức độ đóng góp của cộng 
đồng nhiều hay ít? Có những 
thách thức gì, và thực tế triển 
khai là như thế nào? 

Trả lời
•	 SLD là một chuỗi các sự kiện 

để từ đó đưa ra kế hoạch hành 
động. Đầu ra của sự kiện đầu 
tiên là đầu vào của sự kiện số 2.

•	 Lào Cai có bài học về sự tham 
gia của cộng đồng dân cư trong 
đóng góp cho kế hoạch hành 
động thích ứng BĐKH.

CÂu hỎi 2 

Đây là cách tiếp cận và phương 
pháp tốt. Có những khó khăn 
cụ thể nào trong việc áp dụng 
thành công công cụ SLD? 

Trả lời
Khó khăn là làm thế nào để đảm 

bảo sự tham gia xuyên suốt của các 

cá nhân, và đảm bảo thành phần 

phù hợp. Nếu không có sự tham gia 

xuyên suốt thì sẽ ảnh hưởng đến 

hiệu quả tham gia. Công cụ hỗ trợ 

sự tham gia đóng góp tích cực và 

chia sẻ cởi mở của tất cả các thành 

viên, vốn là một khó khăn trong quá 

trình tham vấn. 

CÂu hỎi 3 

Dự án đưa ra những khuyến 
nghị gì cho công tác quy hoạch 
ở cấp thành phố?

Trả lời
•	 Các quy hoạch của Cần Thơ 

trước đây chưa quan tâm BĐKH. 
Khuyến nghị phải đưa thông tin 
biến đổi khí hậu vào.

•	 Quy hoạch cần có sự lấy ý kiến 
của cộng đồng cùng với người 
dân. Có ý kiến cho các nhà tư 
vấn để họ cập nhật thông tin.

CÂu hỎi 4 

Thế nào là ngập úng, thế nào 
là ngập lụt? Úng là do hệ thống 
hạ tầng không đảm bảo, lụt là 
do dòng chảy lũ liên quan đến 
dòng chảy nguồn. 

Trả lời
Tại khu vực nghiên cứu vừa có ngập 

úng vừa có ngập lụt. Chẳng hạn 

khu vực 4 nâng cao nền gây úng 

cho khu vực lân cận. Còn khu vực 

3 ngập do thủy triều thì đó là ngập 

lụt.
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Phiên Thảo LuẬn 6.
Nhà ở chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở đô thị

CáC Bài TRìNh Bày

Bài 1. Hiệu quả từ dự án: Nhà ở chống 
bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả 
năng chống chịu Bà Trần Thu Hạnh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng 

Lĩnh vực nhà ở là lĩnh vực bị tác động rất nặng khi có thiên tai bão lụt xảy ra, do đó việc 

can thiệp xây dựng khả năng chống chịu cho mảng nhà ở là rất quan trọng, cần được xác 

định là một lĩnh vực ưu tiên. Dự án được chia sẻ đã cho thấy:

•	 Xây dựng nhà ở chống chịu với bão lũ cho người nghèo là việc hoàn toàn có thể làm 
được bằng nội lực của chính người dân. Dự án nhà ở chống bão tại Đà Nẵng đã cung 
cấp nguồn vốn vay lãi suất thấp để hỗ trợ cho người dân, và với thiết kế gói vay phù 
hợp (thời gian vay, phân bố thời gian hoàn trả gốc và lãi), người dân hoàn toàn có thể 
hoàn trả khoản vay đúng hạn.

•	 Sự thành công của mô hình thí điểm chương trình tín dụng nhà ở này là nhờ có sự hỗ 
trợ nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân để hiểu rõ về hiệu quả và tầm quan 
trọng cũng như các yêu cầu kỹ thuật của việc xây nhà theo đúng các tiêu chí chống 
chịu với bão lũ, cũng như sự theo dõi sát sao, nắm bắt tình hình, điều chỉnh và hỗ trợ 
kịp thời của Hội Phụ nữ Đà Nẵng và các cấp hội đối với từng hộ dân trong thời gian 
vay vốn và làm nhà

•	 Việc nhân rộng mô hình này gặp một số thách thức, như việc vẫn chưa có một cơ chế 
để chuyển tải các thông điệp trên cho toàn bộ người dân ở thành phố với chi phí rẻ 
nhất, mô hình thiết kế phải được điều chỉnh phù hợp với tập quán sinh hoạt và nhu 

Bài 2. Nghiên cứu khả thi nhân rộng mô 
hình nhà ở chống bão ở Đà Nẵng TS. Trần 
Tuấn Anh, ISET-Việt Nam

hướng dẫn thảo luận: TS. Trần Văn Giải 
Phóng, ISET-Việt Nam 

https://www.dropbox.com/s/o02a3jxtfvd0i1r/13.%2520Hanh_Da%2520Nang%2520housing_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/o02a3jxtfvd0i1r/13.%2520Hanh_Da%2520Nang%2520housing_VNM.pdf%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/o02a3jxtfvd0i1r/13.%2520Hanh_Da%2520Nang%2520housing_VNM.pdf%3Fdl%3D0
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2. Nội duNg hội thảo

cầu, hoàn cảnh của từng hộ 
gia đình, tương ứng với từng 
vùng miền; chưa có tiền lệ về 
áp dụng mô hình bảo hiểm vốn 
vay cho khu vực nhà ở tại Việt 
Nam 

•	 Dự án cho thấy công tác giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam 
nên chú trọng nhiều hơn vào 
các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 
phòng tránh thiên tai và bảo 
hiểm rủi ro thiên tai, thay vì chỉ 
tập trung vào công tác cứu trợ 
và phục hồi sau thiên tai.

CÂu hỎi 1 

Đối tượng hưởng thụ dự án 
có ba nhóm là đặc biệt nghèo, 
nghèo và cận nghèo. Có thống 
kê sự khác biệt về số vốn vay 
và mục đích giữa ba nhóm này? 
Khả năng hoàn vốn của các hộ 
đặc biệt nghèo là như thế nào?

Trả lời
Dự án hướng tới ba đối tượng này, 

nhưng việc cung cấp vốn tín dụng 

chỉ hướng tới các hộ nghèo và cận 

nghèo. Tỷ lệ hoàn vốn tín dụng của 

các này là 100%.Đối với các hộ đặc 

biệt nghèo, chúng tôi đã phối hợp 

với UB Mặt trận Tổ quốc Thành phố, 

sử dụng Quỹ Vì Người Nghèo hỗ 

trợ cho mỗi hộ 30 triệu đồng và dự 

án hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 5 triệu 

đồng để xây dựng nhà theo tiêu chí 

chống bão. 

Thảo luận
•	 Các kinh nghiệm quản lý nhà 

ở tín dụng của Hội Phụ nữ Đà 
Nẵng, chẳng hạn dự án của 
Ngân hàng Thế giới đã giúp 
Hội đạt được thành công trong 
quản lý dự án tín dụng này. Việc 
xây nhà trong dự án không chỉ 
mang ý nghĩa đem đến một 
ngôi nhà chống chịu với bão lũ, 
mà còn thay đổi cả vị thế của 
người nghèo thành thị. Nếu 
trước đây họ ở trong một ngôi 
nhà yếu, dột nát, việc tham gia 
với cộng đồng là khác. Khi ở 
trong một ngôi nhà chắc chắn, 
vị thế của họ trong cộng đồng 
cũng sẽ khác đi. Có được một 
ngôi nhà chắc chắn, họ sẽ thoát 
ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của 
nghèo đói khi hàng năm phải 
đầu tư sửa lại nhà. Đây chính là 
giá trị thêm vào của thành quả 
của dự án. 

•	 Để nâng cao hiệu quả nhân 
rộng dự án, nên đưa vào kiến 
nghị về một tài liệu được chính 
quyền chấp nhận, làm các 

nguyên tắc phòng chống thiên 
tai cho địa bàn. Người dân khi 
xin giấy phép làm nhà được 
phát hướng dẫn kỹ thuật đó 
thì sẽ mang lại hiệu quả nhân 
rộng rất lớn. Trong kế hoạch 
tập huấn cho địa phương, nên 
đưa vào đối tượng thợ xây địa 
phương, là những người hành 
nghề xây dựng tại cộng đồng, 
khi học được kỹ thuật chống 
bão, chính họ là những người 
có thể tư vấn cho các hộ gia 
đình ở địa phương và áp dụng 
rộng rãi kỹ thuật xây nhà chống 
bão.

•	 Mô hình tín dụng nhà ở này 
không chỉ áp dụng riêng cho 
các đối tượng ở khu vực đô thị 
mà cả các khu vực khác. Việc 
gia cố một căn phòng để có đủ 
khả năng chống bão trong ngôi 
nhà, mà không cần phá bỏ các 
khu vực khác của ngôi nhà hiện 
tại sẽ có hiệu quả chi phí rất 
cao.
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