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Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở đô thị thường

Huy Nguyễn

được cho là đòi hỏi các đầu tư quy mô lớn về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên,

Stephen Tyler

các đầu tư như vậy có thể không khả thi đối với các nước đang phát triển
có thu nhập thấp, nơi có tốc độ tăng dân số đô thị nhanh nhất. Trong khi
đó, nhóm dân cư nghèo đô thị, đặc biệt là ở các khu vực ven đô đang mở
rộng nhanh chóng, có thể là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hiểm
hoạ do BĐKH gây ra như lũ lụt, nước biển dâng và bão cực trị, do mật đô
dân số ở các khu vực này đang tăng nhanh hơn tốc độ đầu tư cơ sở hạ
tầng. Tài liệu này mô tả một phương pháp thử nghiệm về kiểm soát sạt
lở bờ sông ở Cần Thơ, Việt Nam, trong đó bao gồm các cơ chế mới cho
việc huy động nguồn tài chính, xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng bảo vệ
bờ sông và kiểm soát sạt lở. Tài liệu cũng mô tả các phương pháp của
mô hình đồng quản lý và bàn về các bài học chính cho việc nhân rộng
mô hình ra các đô thị khác.

Từ khoá
sạt lở bờ sông đô ở đô thị
hành động cộng đồng
biến đổi khí hậu
mô hình đồng quản lý
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GIỚI THIỆU
Sạt lở bờ sông là mối đe dọa đối với tính mạng và tài
sản của người dân sinh sống ven các dòng sông (Tuhin,
et al 2014). Nó đã trở thành một hiện tượng phổ biến
trong một vài thập kỷ gần đây, làm hạn chế quá trình
phát triển kinh tế ở vùng Tây Nam Bộ, một khu vực kinh
tế quan trọng của Việt Nam. Những vụ sạt lở gần đây
đã cho thấy rõ các cộng đồng địa phương là đối tượng
bị ảnh hưởng trực tiếp và dễ bị tổn thương nhất với
thiên tai (Công, 2013). Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do

thị. Ngoài ra, tài liệu cũng thảo luận về việc sử dụng
phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng như một cơ
hội để đem các hành động đơn lẻ vào nhân rộng trong
quá trình đồng quản lý giữa chính quyền và cộng đồng
địa phương trong công tác quản lý sạt lở bờ sông.

SẠT LỞ BỜ SÔNG VÀ CÁC
HÀNH ĐỘNG TẠI CỘNG ĐỒNG
Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

tác động của sạt lở bờ sông không chỉ có cộng đồng

SẠT LỞ BỜ SÔNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ

dân cư ở các khu vực nông thôn mà còn cả các dân cư

Quá trình đô thị hóa ở Cần Thơ đã làm ảnh hưởng tiêu
cực đến hệ thống sông ngòi và kênh rạch thoát nước
của thành phố, dẫn đến tình trạng phát triển quá mức
ở các khu vực ven sông với nhiều nhà ở không có
quyền sử dụng đất hợp pháp. Điều này làm nảy sinh
nhiều vấn đề như gia tăng tình trạng sạt lở bờ sông,
ngập triều, thoát nước kém khi có bão, theo dự đoán sẽ
trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu
(Công, 2013).

đô thị nơi điều kiện kinh tế dường như tốt hơn ở khu
vực nông thôn (Công, 2013).
Cộng đồng địa phương có những tiềm năng to lớn cần
được phát huy—như sức mạnh của số đông, kiến thức
truyền thống, các mối quan hệ và giao kết xã hội—một
nguồn vốn liếng xã hội quý giá đối với công tác quản
lý thiên tai (Nguyễn & Shaw, 2009). Ngày càng có nhiều
bằng chứng cho thấy phương pháp tiếp cận từ trên
xuống không đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng
dễ bị tổn thương, không chú trọng đến nguồn lực tiềm
năng của địa phương, và thậm chí còn làm tăng thêm
tình trạng dễ bị tổn thương. Bản thân các đối tượng
dễ bị tổn thương phải là trọng tâm trong việc ra quyết
định về lập kế hoạch và thực thi các biện pháp quản lý
rủi ro thiên tai. Do vậy, cần phát huy vai trò của cộng
đồng địa phương trong công tác quản lý thiên tai
(Shaw, 2006).
Tài liệu này mô tả mô hình đồng quản lý giữa cộng
đồng và chính quyền địa phương trong quản lý sạt lở
bờ sông tại thành phố Cần Thơ và các hành động tại
cộng đồng trong quản lý sạt lở bờ sông khu vực đô
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Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm
cứu nạn thành phố Cần Thơ (2013), nhiều vụ sạt lở bờ
sông tại Cần Thơ xảy ra vào giai đoạn chuyển tiếp giữa
mùa mưa và mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 7 hàng
năm), gây thiệt hại về người và tài sản. Năm 2010, có
bốn vụ sạt lở bờ sông, làm 2 người chết, thiệt hại 2 tỷ
đồng. Năm 2011, xảy ra 12 vụ sạt lở nghiêm trọng, làm
2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại hơn 3,5 tỷ
đồng. Năm 2012 xảy ra 5 vụ sạt lở bờ sông với thiệt hại
trên 460 triệu đồng. Cuối tháng 3/2013, một vụ sạt lở
bờ sông nghiêm trọng xảy ra tại tổ 22, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ
Khánh, huyện Phong Điền, khiến 5 ngôi nhà bị sập đổ
hoàn toàn, 8 ngôi nhà khác phải di dời khẩn cấp, thiệt
hại hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. Hiện tượng sạt lở bờ sông
thường xảy ra ở các quận huyện như Bình Thủy, Cái
Răng, Thốt Nốt, Ô Môn, Ninh Kiều, Phong Điền.
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Hình 1. BỜ KÈ BẰNG THÂN DỪA VÀ TRE DO NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG

Photo: Huy Nguyen, 2013

Có nhiều nguyên nhân kết hợp dẫn đến tình trạng
sạt lở bờ sông, gồm: a) sự thay đổi dòng chảy các con
sông và thủy triều do sự thay đổi chế độ thủy văn của
sông Mê-kông và nước biển dâng; b) sự gia tăng nhanh
chóng của các công trình xây dựng bên bờ sông với
rủi ro cao, đa số được xây bởi các hộ dân nhập cư chưa
có giấy phép cư trú và cũng không đủ khả năng để xây
dựng ở nơi khác; và c) gia tăng mật độ giao thông của
tàu thuyền trọng tải lớn trên sông. Về trung hạn, có
thể điều tiết giao thông của tàu thuyền bằng cách xây
dựng các hạ tầng liên quan (như kho chứa vật liệu xây
dựng, bến tàu, trạm đầu mối) để tập trung giao thông
ở các kênh rạch được bảo vệ và hạn chế tốc độ. Tuy
nhiên, hai nguyên nhân còn lại sẽ chỉ có xu hướng trầm
trọng hơn trong tương lai.
Để giải quyết những vấn đề nêu trên, theo kế hoạch
giai đoạn 2012-2015, Cần Thơ dự định xây dựng các
bờ kè bê tông kiên cố hoặc bán kiên cố dọc theo 22
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tuyến kênh rạch trên tổng số 48 kênh rạch của thành
phố. Thành phố cũng có các kế hoạch dài hạn nhằm
mở rộng chương trình xây dựng bờ kè này trong quá
trình phát triển. Hiện chưa rõ liệu thành phố có thể huy
động đủ kinh phí xây dựng bờ kè bê tông dọc theo 22
kênh rạch này không, và xây dựng bờ kè cho toàn bộ
48 kênh rạch thì hoàn toàn vượt quá khả năng tài chính
hiện tại cũng như khả năng dự kiến của thành phố.
Chi phí làm bờ kè bê tông kiên cố là khoảng 1,5 triệu
USD/km, và kè bằng cột bê tông kết hợp ván gỗ cũng
tốn khoảng 400.000 USD/km. Trong cả hai trường hợp,
những con số này chưa bao gồm chi phí tái định cư cho
các hộ gia đình sống ven bờ sông. So với hai phương
pháp trên, phương pháp gia cố bờ kè sinh học có chi
phí khoảng 200-400 triệu đồng/km. Xây dựng bờ kè bê
tông cho toàn bộ hệ thống đường thủy của thành phố
Cần Thơ rõ ràng là không khả thi trong giai đoạn này.
Trước mắt cần tìm ra các giải pháp thay thế có hiệu quả
về chi phí nhằm giảm tính dễ bị tổn thương của các
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hộ gia đình sống ở gần bờ sông và hạ tầng đô thị liên
quan.

phương, nhưng đồng thời vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn
tối thiểu để đảm bảo kết quả.

An Bình là một phường thuộc quận Ninh Kiều ở trung
tâm thành phố Cần Thơ, có mật độ dân cư đông đúc
với thu nhập của người dân ở mức trung bình và thấp.
Hiện nay, phường có 10 kênh rạch thoát nước nội bộ
với tổng chiều dài khoảng 10 km. Khoảng 10-15 năm
trước, những kênh rạch này có vai trò quan trọng
trong đời sống cộng đồng, từ vận chuyển hàng hóa,
cung cấp nước sinh hoạt, nước sản xuất nông nghiệp,
đến tiêu và thoát nước cho khu dân cư. Người dân địa
phương ở đây có kinh nghiệm riêng về bảo vệ bờ sông.
Một số hộ gia đình dựng các bờ kè bằng tre hay thân
dừa, thả lục bình để giảm sóng, và trồng cây bần dọc
theo bờ sông Cái Sơn để giảm sạt lở (Hình 1). Tuy nhiên,
những hoạt động này chưa nhận được sự cho phép
chính thức, cũng chưa có nghiên cứu nào so sánh hiệu
quả, và người dân cũng chưa được tư vấn hay hỗ trợ kỹ
thuật để có giải pháp tốt hơn. Hơn nữa, không phải hộ
gia đình nào cũng có điều kiện làm bờ kè nên việc bảo
vệ bờ sông được thực hiện không đồng đều. Một vấn
đề phức tạp khác tại địa phương là có nhiều hình thức
sở hữu tài sản và đất đai khác nhau, các khu vực khác
nhau trên dọc bờ sông có mức độ rủi ro khác nhau tùy
theo điều kiện đất và thảm thực vật. Ở một số nơi, hiện
tượng sạt lở đất bờ sông đe dọa các công trình công
cộng như lòng đường hoặc hệ thống phân phối điện
nước, trong khi ở nơi khác thì chỉ ảnh hưởng đến tài
sản cá nhân.

Để giải quyết những vấn đề này, cần có cơ chế mới
giúp đem lại sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của nhà
nước cho các sáng kiến của cộng đồng. Quá trình huy
động sự tham gia của cộng đồng, cách thức tổ chức
và các cơ chế cùng quản lý, và những biện pháp kỹ
thuật cụ thể này đều có khả năng nhân rộng ra các địa
phương khác.

Để bảo vệ khu vực bờ sông, cần có các biện pháp bảo
vệ đồng bộ, tránh trường hợp xảy ra sạt lở nặng nề
hơn ở các đoạn sông có nguy cơ cao nhất. Vấn đề này
không thể được giải quyết hiệu quả bằng nguồn vốn
nhà nước hay tư nhân, mà cần có cơ chế mới giúp tạo
điều kiện cho cả đầu tư nhà nước và tư nhân vào các
giải pháp có hiệu quả chi phí cao, được lên kế hoạch và
quản lý tại địa phương cho phù hợp với điều kiện địa

phụ thuộc vào sự ổn định của nền móng và thiết kế. Ở
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NHÌN LẠI CÁC HÀNH ĐỘNG TẠI CỘNG ĐỒNG
TRONG QUẢN LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG TẠI CẦN
THƠ
Với kinh nghiệm nhiều năm đối phó với tình trạng sạt
lở bờ sông, người dân địa phương đã áp dụng nhiều
biện pháp kiểm soát sạt lở. Những cách làm truyền
thống này gồm có (i) trồng cây, cây thân cỏ để bảo
vệ bờ kè, (ii) đóng cọc bằng cây dừa, cây tre (iii) thả
nhiều bao tải cát để tạo thành lớp tường ngăn sóng.
Các cách làm truyền thống này chỉ phát huy tác dụng
trong trường hợp tốc độ sạt lở bờ sông chậm, chủ yếu
là do sóng tàu, và ở những nơi có lòng sông nông,
dòng chảy không nhanh và địa hình thấp. Người dân
địa phương cũng làm các công trình bê tông bán kiên
cố, gồm có (i) bờ kè đá, (ii) bờ kè gạch, (iii) bờ kè bằng
phiến bê tông. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và
hộ gia đình tại địa phương có khả năng xây dựng bờ
kè. Độ bền của những công trình này tương đối cao và
một số khu vực, bờ kè được xây dựng bằng đá tạo ra
cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, các bờ kè bán kiên cố không
được thiết kế và xây dựng đồng bộ và không theo quy
trình xây dựng tiêu chuẩn, nên thường bị hư hỏng sau
một thời gian ngắn.
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Một số công trình không được gia cố móng vững chắc.

các nhóm nòng cốt trong cộng đồng. Cam kết từ phía

Hơn nữa, trọng tải quá lớn của các công trình và đường

lãnh đạo Ban quản lý đô thị cấp quận và Ủy ban Nhân

xá bên trên là một trong những nguyên nhân quan

dân phường An Bình là điều kiện tiên quyết để khuyến

trọng gây hư hỏng bờ kè. Ngoài ra, do chi phí xây dựng

khích và phối hợp thực hiện phương pháp này; và (5)

cao, chỉ một số hộ gia đình có thu nhập cao và ổn định

thi công và bảo trì. Một nhân tố cốt yếu nữa đối với

mới có thể làm những bờ kè này. Loại bờ kè này được

thành công của nỗ lực này là khả năng đáp ứng các

xây dựng tự phát và không có kế hoạch, do đó tính

mối quan tâm của cộng đồng cũng như việc tìm ra giải

thẩm mỹ không cao. Đôi khi, những công trình này còn

pháp thực tiễn để giải quyết vấn đề. Mô hình cải tạo

gây khó khăn cho giao thong (Viện Nghiên cứu Thuỷ

bờ sông dựa vào cộng đồng này đã xây dựng năng lực

lợi Miền Nam, 2010).

đồng quản lý giúp giải quyết các xung đột cũng như
thách thức còn tồn tại.

MÔ HÌNH ĐỒNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ QUÁ TRÌNH
Phương pháp tiếp cận
Theo yêu cầu của cộng đồng dân cư phường An Bình,
Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET) đã thiết
kế một dự án nhằm phát huy kiến thức bản địa và huy
động nguồn lực từ chính quyền địa phương. Quá trình
quản lý bờ sông theo phương pháp dựa vào cộng
đồng giúp nâng cao nhận thức và năng lực thực thi
các giải pháp tại địa phương, với sự hỗ trợ của các cơ
quan đơn vị và chuyên gia kỹ thuật từ Trường Đại học
Cần Thơ và ISET. Phương pháp này gồm năm bước: (1)
thỏa thuận giữa Ban quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên
và Môi trường, và Ban Phục vụ Nhân dân Khu vực; (2)
xây dựng quy trình và cơ chế khuyến khích sự tham gia
của cộng đồng (Ban quản lý cộng đồng và các nhóm
tự quản); (3) thiết kế và tham vấn nhằm xác định các

Quá trình
Sau khi các cơ chế dựa vào cộng đồng trong lập kế
hoạch và thực hiện dự án được thiết lập, phương pháp
có sự tham gia được áp dụng nhất quán trong tất cả
các hoạt động của dự án. Một yếu tố quan trọng của
dự án là cơ chế đóng góp tài chính để cải thiện cơ sở
hạ tầng trong các hoạt động thí điểm, trong đó chính
quyền và người dân địa phương cùng đóng góp kinh
phí, nguyên vật liệu và công lao động để xây dựng bờ
kè sau khi các bên thống nhất được với nhau về mức
đóng góp. Công việc này cần quá trình đàm phán và
điều phối trong cộng đồng để đảm bảo công bằng
và sự tham gia của các hộ nghèo nhất. Công cụ chính
để thực hiện 5 bước của phương pháp tiếp cận này là
các hội thảo Chia sẻ - Học hỏi - Đối thoại (SLD) do Văn
phòng Công tác về BĐKH (CCCO) thành phố Cần Thơ tổ
chức.

kênh rạch hiện có rủi ro sạt lở cao, các vấn đề về phát

Phương pháp tiếp cận này của dự án phù hợp với chủ

triển trong khu vực, và làm việc với cán bộ chính quyền

trương chính sách nhà nước về khuyến khích dân chủ

địa phương cùng các cố vấn kỹ thuật để thiết kế giải

ở cơ sở, như cơ chế “nhà nước và nhân dân cùng làm”

pháp; (4) xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cộng

(Nghị định 24/1999/NC-CP), và “Dân biết, dân làm,

đồng (gồm các hộ gia đình sống gần bờ sông) làm

dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Phương pháp này giải
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bảng 1. TÓM TẮT CÁC BƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
CÁC BƯỚC

Cộng đồng địa phương
Nhà khoa học, chuyên
gia (Đại học Cần Thơ, (người dân sống dọc bờ sông
Cái Sơn)
ISET)

1. Thỏa thuận giữa
cộng đồng địa
phương và các bên
tham gia

• Thiết kế phương
pháp đánh giá

2. Xây dựng quá trình
và cơ chế khuyến
khích sự tham gia của
cộng đồng

3. Thiết kế và tham
vấn

Các bên khác (CCCO Cần Thơ,
các sở ngành, quận Ninh Kiều,
phường An Bình)

• Xác định các nhóm dễ bị
tổn thương

• Tổ chức hội thảo tham vấn giữa
các bên tham gia và cộng đồng
địa phương

• Xây dựng quá trình
và cơ chế khuyến
khích sự tham gia
của cộng đồng

• Cung cấp thông tin về tác
động của sạt lở bờ sông
trong 10 năm qua (20032013)

• Thành lập các nhóm cộng
đồng để lập kế hoạch thực
hiện các biện pháp xây dựng
bờ kè sinh học chống sạt lở bờ
sông Cái Sơn

• Thiết kế và tham
vấn

• Tham gia các cuộc họp
tham vấn về các giải pháp
kiểm soát sạt lở bờ sông

• Thông qua các giải pháp kiểm
soát sạt lở bờ sông

• Thực hiện đánh giá
tác động

Thành lập Ban quản lý
cộng đồng
4. Thành lập mạng
lưới tình nguyện viên
cộng đồng

5. Thi công và bảo trì

Làm việc với các hộ gia
đình trong khu vực để huy
động nguồn lực dựa trên
mức độ dễ bị tổn thương
và khả năng kinh tế

• Tài liệu hóa

• Chuẩn bị xây dựng và
giám sát
• Xây dựng hương ước cộng
đồng

Thông qua các quy định dành
cho cộng đồng

• Hỗ trợ tổ chức hội thảo SLD

quyết được những đặc điểm chính của tình trạng dễ

người nhập cư gần đây ở các vùng ngoại ô và ven đô.

bị tổn thương như xác định trong đánh giá tính dễ bị

Bảng 1 mô tả các bước thực hiện và vai trò của các bên

tổn thương với BĐKH và Chiến lược Chống chịu của

tham gia của địa phương trong mô hình.

thành phố, thực hiện trong chương trình Mạng lưới các
thành phố Châu Á có Khả năng Chống chịu với BĐKH
(ACCCRN), đặc biệt là trong nhóm người nghèo và
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Để giảm sạt lở bờ sông, cần quy hoạch các tuyến giao
thông trên các sông và kênh rạch, cũng như quy định
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tốc độ tối đa phù hợp cho tàu thuyền. Trên sông Cái

góp cho dự án 960 ngày công lao động và 170 triệu

Sơn, tùy thuộc vào trọng tải của tàu thuyền, tốc độ tối

đồng tiền mặt để xây dựng và bảo vệ 3.086 m bờ sông

đa quy định cho tàu thuyền trọng tải dưới 5, 10, 15, và

bằng phương pháp bờ kè sinh học. Cộng đồng địa

20 tấn lần lượt là 8,27 km/h, 7,54 km/h, 6,16 km/h và

phương đã thành lập Ban cộng đồng để bảo trì công

5,5 km/h. Tuy nhiên, theo Cảng vụ Đường thủy Nội địa

trình sau khi dự án kết thúc. Những vấn đề chính được

thành phố Cần Thơ (trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

dự án giải quyết là làm rõ vai trò và trách nhiệm của

Cần Thơ), không có quy định chính thức nào về tốc độ

các bên liên quan, chẳng hạn người dân sinh sống ven

tối đa của tàu, thuyền lưu thông trên hệ thống sông

bờ sông, cộng đồng sinh sống xa bờ sông hơn, chính

của thành phố Cần Thơ. Do đó, khó có thể giới hạn

quyền địa phương, và các cố vấn kỹ thuật. Kế hoạch gia

tốc độ cho tàu thuyền lưu thông trên sông Cái Sơn.

cố bờ sông của cộng đồng mang tính tham vọng nhiều

Năm 2015, sau khi các buổi thảo luận nhóm được tổ

hơn dự kiến ban đầu, sự đóng góp kinh phí cũng như

chức giữa cộng đồng địa phương và các bên liên quan,

công lao động của cộng đồng đã giúp dự án mở rộng

thành phố Cần Thơ đã quyết định lắp đặt các biển báo

hơn.

giới hạn tốc độ trên các sông. Quyết định này không
chỉ áp dụng cho sông Cái Sơn mà cho cả các sông rạch
khác của thành phố Cần Thơ.

Kết quả
Trong một nỗ lực thí điểm ở phường An Bình, chính
quyền và cộng đồng địa phương đã phối hợp để thử
nghiệm các biện pháp gia cố bờ sông chi phí thấp. Các

Kết quả đạt được cho thấy cộng đồng có thu nhập sinh
sống ở ven đô có thể xây dựng một cơ chế tài chính và
thể chế mới để đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng
thích ứng nhằm xây dựng khả năng chống chịu với
BĐKH. Đồng quản lý một số hạ tầng đô thị có thể là
một giải pháp thực tiễn để giảm nhẹ các rủi ro khí hậu.

biện pháp này bao gồm một số sáng kiến: dựa một

THẢO LUẬN VÀ GỢI Ý

phần vào kiến thức cộng đồng về tình trạng dễ bị tổn

Mô hình đồng quản lý không phải là mới ở Việt Nam.

thương của bờ sông và các biện pháp gia cố bờ sông,

Mô hình này đã được áp dụng từ lâu khi người dân địa

trong đó có việc lựa chọn vật liệu sinh học phù hợp

phương cùng nhau làm đường hay xây dựng hệ thống

để gia cố bờ sông, và huy động sự tham gia của cộng

tưới tiêu đồng ruộng, như quy định trong Nghị định

đồng vào quá trình lập kế hoạch, ra quyết định, giám

24/1999/NĐ-CP về tổ chức huy động, quản lý và sử

sát xây dựng, và đóng góp công lao động cũng như

dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để

kinh phí với sự phê duyệt của chính quyền địa phương.

xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các giải pháp này đã tạo ra một mô hình đồng quản lý
cơ sở hạ tầng có khả năng thích ứng cao. Kết quả nổi
bật nhất của mô hình là sự đóng góp của người dân địa
phương sống ở hai bên bờ sông. Với thông điệp chính
dự án truyền tải đến cộng đồng “Bờ sông của tôi,
trách nhiệm của tôi”, người dân địa phương đã đóng
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Thách thức của việc áp dụng Nghị định 24/1999/NĐ-CP
đối với các khu vực đô thị là do có nhiều đặc điểm khác
biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, có
một cách để đưa người dân và chính quyền địa phương
xích lại gần nhau, đó là các chia sẻ, học hỏi, đối thoại.
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bảng 2. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG DỰ ÁN

Chính quyền địa phương

Nhà khoa học/ chuyên
gia

Cộng đồng địa phương

Các tổ chức phi chính
phủ và nhà tài trợ

• Đồng quản lý
• Đồng tài trợ
• Hướng dẫn chính sách
• Đồng giám sát và quản
lý
• Thỏa thuận với các hộ
gia đình khi cần thiết
• Tổ chức, giám sát xây
dựng
• Quản lý nguyên vật liệu,
tài sản và đầu tư của dự
án
• Đảm bảo tiến độ công
việc

• Tham gia các cuộc họp
nhóm để đóng góp ý kiến
về kế hoạch xây dựng, cách
thức đóng góp
• Đưa ra sáng kiến

• Thực hiện nghiên cứu
thực trạng sạt lở bờ
sông và ngập lụt
• Thực hiện phân tích
chi phí-lợi ích (CBA)

• Đóng góp nguyên vật liệu
và công lao động theo khả
năng
• Tham gia xây dựng

• Làm việc với người
dân địa phương để
xác định giải pháp

• Thảo luận và đề xuất quy
định hay hương ước về vận
hành và bảo trì

• Hỗ trợ người dân địa
phương lập kế hoạch
xây dựng

• Đồng tài trợ
• Hỗ trợ xây dựng mô
hình đồng quản lý tại
khu vực đô thị
• Hỗ trợ kỹ thuật
• Quản lý thực hiện

• Hỗ trợ vận hành và bảo trì
theo quy định

Cần xác định rõ vai trò của các bên liên quan và cộng

thể thấy, tuy CBDRM là một “thuật ngữ” mới vào thời

đồng địa phương trong các thảo luận nhóm tại các

điểm năm 2009, trên thực tế phương pháp tiếp cận

cuộc họp SLD. Vai trò của các bên liên quan và cộng

này đã được thực hiện ở nhiều cấp và nhiều vùng khác

đồng được liệt kê trong Bảng 3 dưới đây.

nhau ở Việt Nam. Các nghiên cứu sâu hơn cũng cho

Tại Việt Nam, Chương trình quốc gia về “Quản lý rủi
ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRM) được Thủ
tướng chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 1002/
QĐ-TTg ngày 13/7/2009. Mục tiêu của chương trình này
là nâng cao nhận thức và tổ chức hiệu quả mô hình
CBDRM ở tất cả các cấp, các ngành nhằm giảm thiểu
thiệt hại về người và tài sản, đồng thời đảm bảo phát
triển bền vững. Chương trình này được thực hiện tại
6.000 xã ở các khu vực nông thôn trên toàn quốc. Có
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thấy rõ nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa, mục tiêu
của CBDRM so với ý nghĩa, mục tiêu, chính sách và các
nguyên tắc cơ bản do của chính phủ Việt Nam đề ra.
Đó là “dựa vào dân và do nhân dân thực hiện”, “quy
chế dân chủ ở cơ sở”, “công khai và xã hội hóa công tác
phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai”, “phương
châm bốn tại chỗ”, “chia sẻ nguồn lực và phối hợp
thực hiện” (chẳng hạn như cơ chế cùng đóng góp giữa
chính quyền trung ương và địa phương trong xây dựng
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cơ sở hạ tầng quản lý thiên tai), tạo cơ sở pháp lý cho

quyền địa phương và cán bộ xã, phường cũng còn hạn

các cơ quan tổ chức tại địa phương “tham gia kiểm tra

chế và có thể chưa đáp ứng được các yêu cầu của dự

giám sát xây dựng các công trình quản lý thiên tai”, và

án.

khuyến khích “các biện pháp và giải pháp công nghệ
mới”. Những nguyên tắc này đều có thể áp dụng trực
tiếp vào quản lý sạt lở bờ sông.

Chưa có một hệ thống tình nguyện viên thực sự trong
cộng đồng. Phần lớn các cán bộ được giao nhiệm vụ
trong các dự án đều đang công tác ở các cơ quan địa

Trao đổi thông tin và điều phối các nỗ lực của các cơ

phương, nên không thể dành quá nhiều thời gian cho

quan đơn vị cũng là yếu tố then chốt cho thành công

các hoạt động dự án. Do đó, bản thân cộng đồng phải

của dự án. Rủi ro thiên tai ở Việt Nam thường được

là thành phần chủ chốt để thực hiện và duy trì dự án,

quản lý bởi hệ thống ngành dọc, và trọng tâm được

như đề cập ở trên với khẩu hiệu “bờ sông của tôi, trách

đặt vào hoạt động ứng phó thay vì chuẩn bị ứng phó

nhiệm của tôi”.

với thiên tai. Trong một số trường hợp, quản lý thiên
tai được xem như trách nhiệm riêng của các cơ quan về
phòng chống lụt bão. Ở nhiều nơi, giảm thiểu/quản lý
rủi ro thiên tai được cho là công việc của các dự án; do
đó, công tác này phụ thuộc phần lớn vào nguồn lực từ
bên ngoài thay vì năng lực nội tại của các địa phương
(Nguyễn & Shaw, 2009).
Các dự án đồng quản lý đều cần thực hiện đánh giá
và rút ra bài học kinh nghiệm vào cuối mỗi giai đoạn
dự án. Tuy nhiên, trên thực tế việc này khó có thể thực
hiện trong hệ thống quản lý chung. Khó có thể nhân
rộng mô hình dự án sang các địa phương khác do hạn
chế về nhân lực và nguồn lực tài chính cho CBDRM ở
cấp quốc gia và thành phố. Do đó, cam kết của lãnh
đạo địa phương và mối quan tâm của người dân địa
phương là động lực chính để nhân rộng mô hình đồng
quản lý.
Ngoài ra, các chính sách về đồng quản lý nên được xây
dựng để hỗ trợ việc thực hiện các dự án ở địa phương,
trong đó cần giải quyết những mối quan tâm thực tế
của người hưởng lợi. Do phải bươn chải kiếm sống,
người nghèo sẽ không có nhiều thời gian để tham
gia vào các hoạt động của dự án. Năng lực của chính
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