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THÔNG TIN BÁO CHÍ 

HÀNH ĐỘNG SỚM DỰA TRÊN CẢNH BÁO ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO THIÊN TAI: 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023 - Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, văn phòng 
đối tác giảm thiểu rủi ro thiên tai phối hợp với CARE Quốc tế tại Việt Nam, Plan International Việt 
Nam và World Vision Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị 
liên quan tới mô hình Hành động sớm dựa trên cảnh báo để phòng ngừa rủi ro thiên tai. Hội thảo 
được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Hành động sớm dựa trên cảnh báo mang 
tính Toàn diện và Đáp ứng Giới nhằm Tăng cường Hiệu quả của Công tác Phòng ngừa Thiên tai” 
(FBEA-SEA) do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự - Ủy ban Châu Âu (ECHO) hỗ trợ tài 
chính và thực hiện bởi liên minh ba tổ chức và đối tác. 

Tham dự hội thảo có đại diện Cục quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, đại diện các bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, đại diện 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy 
văn quốc gia, đại diện một số địa phương, ban quản lý dự án và đại diện từ các tổ chức quốc tế.  

 

 

Hình 1: Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan, đơn vị phòng, chống thiên tai và các tổ chức quốc tế 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nỗ lực để cứu trợ và phục hồi cuộc sống hậu thiên tai thường 
tốn kém chi phí cũng như đòi hỏi nhiều nỗ lực kịp thời, thay vì giải ngân sau khi thiên tai diễn ra, 
cơ chế hành động sớm ưu tiên giải ngân sớm cho hộ gia đình và cộng đồng dễ bị tổn thương dựa 
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trên trên ngưỡng kích hoạt cảnh báo do các nhà khoa học đưa ra. Việc sử dụng các nguồn lực hỗ 
trợ nhân đạo khi đó sẽ hiệu quả hơn nhiều cũng như cùng lúc nâng cao khả năng chống chịu của 
cộng đồng trước thiên tai. 

“Hành động sớm là một khái niệm mới, nhưng về bản chất các hoạt động trong giai đoạn phòng 
ngừa, ứng phó trước thiên tai mà các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai đã và đang 
làm cũng là hành động sớm. Tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, đặc 
biệt là các hộ gia đình dễ bị tổn thương, nhằm nâng cao sự chủ động trong phòng ngừa ngay trước 
khi thiên tai xảy ra chưa được quan tâm đúng mức, khiến nỗ lực để cứu trợ và phục hồi cuộc sống 
hậu thiên tai thường tốn kém chi phí và thời gian cũng như đòi hỏi nhiều nỗ lực kịp thời” bà Đoàn 
Thị Tuyết Nga, Chánh văn phòng, đại diện văn phòng đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho biết.  

 

 

Hình 2: Toàn cảnh Hội thảo Tổng kết Dự án 

Hành động sớm dựa vào cảnh báo là một phương pháp tiếp cận có những yếu tố mới trong quản 
lý rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu các tác động của thiên tai đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn 
thương và tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng phóvới thiên tai thông qua việc tiếp cận với các 
nguồn lực tài chính cho hành động sớm. Hiện tại, trên thế giới đã có 53 quốc gia đã triển khai các 
chương trình hành động sớm dựa trên cảnh báo. 

Tại Việt Nam, phương pháp tiếp cận này còn tương đối mới và gần đây đã được CARE, Plan 
International và World Vision ứng dụng trong việc triển khai hoạt động của dự án FBEA-SEA với 
lũ lụt tại Quảng Trị và nắng nóng tại Bình Thuận. 

Qua 21 tháng thực hiện các hoạt động thực địa, dự án đã hỗ trợ 536 hộ gia đình tiền mặt cũng như 
các phương tiện để triển khai các hoạt động chuẩn bị, phòng tránh rủi ro thiên tai. Bên cạnh đó, 
bốn ban chỉ huy phòng tránh thiên tai và phòng tránh cứu nạn và đội xung kích tại bốn xã thụ 
hưởng dự án đã được hỗ trợ phương tiện để triển khai các hoạt động ứng phó, cứu hộ thực tế tại 
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hiện trường. Bộ quy chuẩn hoạt động kích hoạt hành động phòng tránh rủi ro thiên tai dựa vào 
cảnh báo của dự án cũng được biên soạn, hoàn thiện và đưa vào thực tế triển khai tại địa bàn và 
đang được thảo luận thống nhất cùng với tổ chức FAO. 

“Xuất phát từ các quan sát và nghiên cứu qua thời gian làm việc với các đối tác trên địa bàn dự án 
ở Quảng Trị, chúng tôi thấy được sự cần thiết và hiệu quả khi triển khai các hoạt động phòng 
chống tác động và rủi ro thiên tai từ sớm. Vấn đề đặt ra đối với người dân và các cấp chính quyền 
ở địa phương là nguồn lực để triển khai các hoạt động này cần huy động theo phương thức nào 
cũng như cơ chế hành động giữa các tác nhân liên quan như cơ quan chuyên trách của nhà nước, 
các tổ chức dân sự và bà con trong cộng đồng cần được thống nhất, diễn tập và triển khai hiệu 
quả ra sao”, phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Yến, cố vấn mảng hoạt động quản lý rủi ro thiên 
tai của CARE Quốc tế tại Việt Nam cho biết. 

Đánh giá cuối dự án cũng chỉ ra một số thành tựu và bài học kinh nghiệm liên quan tới các hoạt 
động đã được triển khai, bao gồm: 

(a) Hành động sớm có thể cứu mạng sống và ngăn ngừa thiệt hại: Bằng cách sử dụng 
phương pháp tiếp cận hỗ trợ tài chính cho hành động sớm dựa trên cảnh báo - 
FbEA, các cộng đồng dễ bị tổn thương có thể hành động trước khi thiên tai xảy ra 
vd. Tỉ lệ số hộ thực hiện 3 hành động sớm trở lên tăng từ 50,5% đầu kỳ lên 72% vào 
cuối kỳ dự án, giảm thiểu tác động của lũ lụt và hạn hán cũng như cứu sống nhiều 
người. 

(b) FbEA có thể tiết kiệm tài nguyên và giảm chi phí: Bằng cách hành động sớm, chi phí 
ứng phó với thiên tai có thể giảm đi và các nguồn lực có thể được phân bổ hiệu quả 
hơn, dẫn đến tiết kiệm cho cả chính phủ và cộng đồng. 

(c) FbEA thúc đẩy sự sẵn sàng và khả năng thích ứng: Thông qua FbEA, các cộng đồng 
tăng cường hệ thống cảnh báo sớm đến tận người dân và kế hoạch dự phòng để 
chuẩn bị ứng phó với thiên tai, tăng cường khả năng phục hồi và khả năng ứng phó 
hiệu quả với các trường hợp khẩn cấp.Theo đánh giá độc lập cuối kỳ, trên 91% người 
dân nam và nữ cho biêt vẫn duy trì các hành động sớm vào những mùa thiên tai 
tới. 
 

Bà Lê Quỳnh Lan, Quản lý Tác động Chương trình và Đối tác, tổ chức Plan International Việt Nam 
cho biết: “Với kinh nghiệm ngoài 80 năm làm việc tại hơn 75 quốc gia, sứ mệnh của Plan 
International là hỗ trợ trẻ em, thanh niên và đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên được sinh ra, lớn 
lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp các em có thể chủ động quyết định tương lai. 
Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi trong gần 30 năm với nhiều thành tựu lớn. Chúng ta tự hào trở 
thành đất nước có thu nhập trung bình. Đời sống của người dân ở khắp mọi miền tổ quốc được 
cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối đầu với thách thức của biến đổi khí hậu 
và thiên tai hàng năm. Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc áp dụng triển khai phương 
pháp Hành động sớm dựa vào cảnh báo nhằm giảm thiểu các tác động của thiên tai đến các nhóm 
đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng phòng ngừa, chuẩn bị phòng tránh rủi ro thiên 
tai cho chính quyền và cộng đồng. Mô hình hỗ trợ hành động sớm với lũ lụt thông qua cấp phát 
tiền mặt và hàng hóa cho người dân địa bàn dự án ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị 
đã được phối hợp chặt chẽ thực hiện giữa tổ chức Plan, văn phòng Ban phòng chống thiên tai tỉnh 
Quảng Trị, Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền địa phương. Chúng tôi mong đợi mô hình sẽ được 
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triển khai nhân rộng để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy quá trình xây dựng chính sách huy động 
nguồn lực cho việc thực hiện Hành động sớm dựa vào cảnh báo ở Việt Nam.” 

 

 

Hình 3: Hệ thống cảnh báo sớm đã được áp dụng tại 53 quốc gia. CARE, Plan International và World Vision ứng 
dụng trong việc triển khai mô hình với lũ lụt tại Quảng Trị và nắng nóng tại Bình Thuận. 

Bên cạnh những thành tựu ban đầu, báo cáo đánh giá cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và 
khuyến nghị hành động cho các cấp, ban ngành cũng như cộng đồng để có thể kích hoạt hiệu quả 
hoạt động phòng ngừa rủi ro thiên tai, cụ thể: 

• Chất lượng dự báo mưa lũ đã đáp ứng nhu cầu của các bên, tuy nhiên cần tiếp tục tăng 
cường để nâng cao công tác phòng chống thiên tai và giảm thiểu tác động của thiên tai, đặc biệt 
lưu ý đến ngưỡng kích hoạt phù hợp cho địa hình cụ thể (vùng núi, vùng trũng thấp, ven biển..) 

• Bộ Lao động thương binh xã hội tăng cường Khung hành động quốc gia về trợ giúp xã hội 
có nội dung trợ giúp xã hội khẩn cấp và hỗ trợ hành động sớm ứng phó với thiên tai, biến đổi khí 
hậu. Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP quy định việc thành lập, quản 
lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai nên phát triển hướng dẫn rõ ràng về việc phân bổ tiền 
mặt cho những người dễ bị tổn thương trong các khu vực có rủi ro thiên tai cao trước trường hợp 
khẩn cấp (để có hành động sớm). 

Hệ thống cảnh báo sớm bao gồm các kế hoạch ứng phó đã được thống nhất giữa chính quyền, 
cộng đồng và người dân, để giảm thiểu các tác động dự kiến. Một hệ thống cảnh báo sớm toàn 
diện cũng phải bao gồm các bài học kinh nghiệm từ các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, để liên 
tục cải thiện các biện pháp ứng phó trước các hiểm họa liên quan tới thời tiết, khí hậu, thủy văn 
và môi trường trong tương lai. 

Tham dự Hội thảo, bà Thân Thị Hà - Giám đốc Vận hành các Chương trình, Tổ chức World Vision 
Việt Nam chia sẻ: “Là tổ chức lấy trẻ em làm trọng tâm, World Vision luôn tìm tòi, đào sâu và áp 
dụng các cách tiếp cận hiệu quả nhằm chung tay với đối tác địa phương và cộng đồng để cải thiện 
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an sinh trẻ em một cách bền vững. Đối diện với thực tế trẻ em chính là nhóm đối tượng dễ bị tổn 
thương nhất khi thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, việc chưa có một hệ thống 
cảnh báo sớm hoạt động hiệu quả và toàn diện sẽ khiến các em phải đối mặt với các nguy cơ gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp lên tình trạng sức khoẻ, y tế, giáo dục, và sự an toàn của các 
em. World Vision vui mừng khi được trực tiếp tham gia và chứng kiến những tác động tích cực mà 
Dự án “Hành động sớm dựa trên cảnh báo” đã mang lại trên đời sống của người dân huyện Hàm 
Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận - nơi chúng tôi phụ trách triển khai hợp phần của Tổ chức. World 
Vision tin tưởng rằng thông qua Dự án này, chúng ta đang góp sức cùng Chính phủ Việt Nam để 
cải thiện hơn nữa cơ sở hạ tầng và năng lực ứng phó chung hướng tới giảm thiểu hiệu quả những 
tác động bất lợi của các hiện tượng tự nhiên, góp phần hưởng ứng kế hoạch 5 năm của Liên Hợp 
Quốc (công bố ngày 7.11.2022 - tại COP 27) để xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm có quy mô 
toàn cầu.” 

 

 

Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ: 

Ms. Nguyễn Thị Kiều Trang 
Quản lý Truyền thông và 
Marketing 
Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt 
Nam 
ĐT: 0904879991 
E: 
nguyenthikieu.trang@care.org.vn  
www.care.org.vn  

Ms. Phạm Trang Nhung 
Điều phối viên Báo chí 
Tổ chức Plan International 
Việt Nam 
ĐT: 0906252213 
E: 
Nhung.PhamTrang@plan-
international.org 
https://plan-
international.org/vietnam-
vi/ 

Ms. Ngô Thu Trà 
Quản lý Truyền thông & Kết 
nối công chúng 
World Vision Việt Nam 
ĐT: 0911 420 880 
Ngo_thu_tra@wvi.org  
www.wvi.org.vn  

 

Thông tin cho ban biên tập 

Về dự án FBEA_SEA, vui lòng tham khảo thông tin tại đây hoặc trong tệp đính kèm. 

Về tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 

CARE là một tổ chức phát triển quốc tế và viện trợ nhân đạo chống lại đói nghèo và bất công trên 
toàn cầu, tập trung làm việc với phụ nữ và trẻ em gái để mang lại thay đổi lâu dài cho cộng đồng. 
CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đã tích cực hợp tác với nhiều tổ chức và đối tác của Việt Nam 
trong hơn 300 dự án kể từ năm 1989. CARE nhận ra rằng chìa khóa để đạt được thành tựu phát 
triển bình đẳng là các can thiệp nhằm giải quyết các nguyên nhân sâu xa của tình trạng nghèo 
đói, bất công xã hội và bất bình đẳng giới, lề hóa một bộ phận dân số trong quá trình phát triển 
và khiến họ dễ bị tổn thương. 

Mục tiêu dài hạn của CVN là người dân tộc thiểu số và thành thị nghèo và yếu thế thuộc mọi giới, 
đặc biệt là phụ nữ, được hưởng lợi một cách bình đẳng từ quá trình phát triển. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care.org.vn 

mailto:nguyenthikieu.trang@care.org.vn
http://www.care.org.vn/
mailto:Nhung.PhamTrang@plan-international.org
mailto:Nhung.PhamTrang@plan-international.org
https://plan-international.org/
https://plan-international.org/
mailto:Ngo_thu_tra@wvi.org
http://www.wvi.org.vn/
https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2021/10/211005-FBEA-SEA-Brief-ENG-VI.pdf
http://www.care.org.vn/
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Về tổ chức Plan International 

Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển tập trung vào trẻ em, đặc biệt là quyền bình 
đẳng cho trẻ em gái. Plan International đã có hơn 80 năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động 
tại hơn 75 quốc gia trên toàn thế giới. 

Plan International bắt đầu làm việc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam từ năm 1993. Sứ mệnh 
của Plan International là hỗ trợ trẻ em, thanh niên và đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên được 
sinh ra, lớn lên khỏe mạnh và cả thể chất lẫn tinh thần, giúp các em có thể chủ động quyết định 
tương lai của chính bản thân. Chúng tôi tin tưởng rằng trẻ em gái có khả năng thay đổi thế giới. 
Vì vậy tham vọng của Plan International là đồng hành cùng các em đảm bảo 2 triệu trẻ em gái 
trên đất nước Việt Nam từ năm 2020-2025 được học tập, lãnh đạo, ra quyết định và phát triển. 

 

Về tổ chức World Vision Việt Nam 

World Vision là tổ chức cứu trợ, phát triển và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng 
cuộc sống cho cộng đồng sống trong điều kiện thiếu thốn và/hoặc đói nghèo, đặc biệt là trẻ em 
nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng 
tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó đến nay, World 
Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế 
khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các cộng 
đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài hạn, dự án đặc biệt và tài 
chính vi mô của World Vision đang được triển khai tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.  


