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TỔNG QUAN VỀ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ NGUY CƠ
TÁC NHÂN

HỆ THỐNG
Quá trình đô thị hóa ồ ạt đã và
đang tạo áp lực cho các hệ thống
thoát nước và chống ngập, và
hệ sinh thái ở các vùng ngập
nước của thành phố. Ngập lụt gia
tăng và bão lũ khắc nghiệt hơn
tạo nhiều nguy cơ cho các công
trình công cộng, các ngành công
nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp,
cũng như tài sản của người dân
như nhà cửa, ngư cụ.
Mất đất sản xuất do quá trình đô
thị hóa cũng đang khiến người
dân phải phụ thuộc nhiều hơn
vào nguồn cung thực phẩm bên
ngoài.

Nông dân, ngư dân, và người
dân nghèo sinh sống ven biển
hoặc trên các khu vực thấp
trũng chịu nhiều nguy cơ của
bão lũ, đặc biệt là khi các diện
tích đất lân cận được san lấp.
Trẻ em và người già là những
đối tượng đặc biệt dễ bị tổn
thương. Người dân đang mất
dần nguồn sinh kế từ các nghề
nông và ngư nghiệp, trong đó
chỉ một bộ phận nhỏ là có thể
tìm được ngành nghề thay thế.
Người nhập cư không được
hưởng một số hỗ trợ và lợi ích
xã hội và chính trị.

THỂ CHẾ
BĐKH chưa được lồng ghép vào
cơ chế lập kế hoạch hiện nay
của thành phố. Việc lập kế hoạch
không có nhiều sự tham gia của
người dân, thiếu tính minh bạch
và sự điều phối giữa các bên liên
quan. Còn thiếu hoặc khó tiếp
cận các thông tin liên quan về rủi
ro tiên tai, tác động môi trường,
xu hướng đô thị hóa và BĐKH để
tạo cơ sở cho quá trình hoạch
định chung hay quyết định đầu tư
của các hộ gia định và khu vực tư
nhân. Chưa có cơ chế hiệu quả
về chia sẻ lợi ích hay đồng quản
lý tài nguyên thiên nhiên.

TIẾP XÚC
Các dự báo về khí hậu chỉ ra
một loạt tác động khác nhau
như tăng nhiệt độ, biến thiên
lượng mưa (mưa lớn và bất
thường, hạn hán kéo dài và
thường xuyên hơn), bão và lũ
lụt nghiêm trọng hơn, sạt lở bờ
biển và bờ đầm, cát nhảy, và
nước biển dâng. Hiện tượng
xâm nhập mặn đã xuất hiện ở
các khu vực dọc theo bờ đầm
và bờ biển, và trở nên nghiêm
trọng hơn khi hạn hán xảy ra.
Các khu vực trũng thấp ven
sông ven biển sẽ đối mặt với
nguy cơ bão lụt đặc biệt nghiêm
trọng.

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

Tóm tắt
Tài liệu này mô tả quá trình hành động của các bên liên quan
ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam, nhằm xây
dựng khả năng thích ứng của các hệ thống cơ sở vật chất, tác
nhân và thể chế trước tình trạng diện mạo đô thị đang thay đổi
nhanh chóng và khí hậu cũng đang dần biến đổi. Với sự hỗ trợ
của chương trình Mạng lưới các Thành phố Châu Á có Khả năng
Thích ứng với BĐKH (ACCCRN), các bên liên quan đang nỗ lực để:
• tìm hiểu xem quá trình BĐKH và đô thị hóa đã gây ra và có thể
còn làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương như thế
nào, vào lập kế hoạch để xây dựng năng lực thích ứng với nó;

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

• xác định nguyên nhân và tác động của một trận lũ lịch sử và
xây dựng mô hình thủy văn nhằm đánh giá các tác động tiềm
ẩn của đô thị hóa và BĐKH;

• phục hồi các hệ sinh thái rừng ngập mặn và thúc đẩy quá trình
đồng quản lý và chia sẻ lợi ích; và
• củng cố hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm và ứng phó với lũ
lụt.
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Quy Nhơn là một thành phố được hình thành từ rất sớm ở khu
vực duyên hải miền trung Việt Nam. Từng dựa chủ yếu vào các
ngành kinh tế như nông nghiệp, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy
sản, Quy Nhơn ngày nay được đánh giá là một trong ba trung
tâm thương nghiệp và du lịch trọng yếu của miền trung Việt
Nam, bên cạnh Đà Nẵng và Nha Trang.

Chiếm một phần không nhỏ diện tích của thành phố là một hồ
nước mặn rộng khoảng 5.000 héc-ta gọi là đầm Thị Nại. Với bốn
dòng sông chính có lòng sông hẹp và dốc, Quy Nhơn rất dễ xảy
ra lũ quét. Nguy cơ lũ quét còn trở nên nghiêm trọng hơn do quá
trình đô thị hóa đang diễn ra ồ ạt và thiếu đồng bộ trong những
thập kỷ vừa qua. Trong quá trình này, các khu vực trũng thấp
vốn giữ vai trò là các vùng trữ lũ dần bị san lấp và thay thế bởi
những tòa cao ốc, đường nâng cao, và các khu công nghiệp. Các
hệ sinh thái rừng ngập mặn bị phá hủy hoặc suy thoái, nhường
chỗ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản và phát triển cơ sở hạ tầng
đô thị. BĐKH còn làm trầm trọng thêm những nguy cơ sẵn có này,
đặc biệt là trước tình trạng thay đổi diễn biến về lượng mưa và
nước biển dâng. Đợt lũ năm 2009 khi bão Mirinae xảy ra là một
minh chứng rõ ràng về tình trạng dễ bị tổn thương này. Nó đã
làm chết bảy người và thiệt hại 21 triệu USD về tài sản của thành
phố Quy Nhơn, đặc biệt tại các phường Nhơn Bình và Nhơn Phú.
Chỉ dựa trên số liệu này, bão Mirinae có lẽ đã là cơn bão gây thiệt
hại nhiều nhất trong trí nhớ của người dân nơi đây.

Quy Nhơn đang từng bước hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu
vực, và sẽ đóng vai trò là một trung tâm trung chuyển quan trọng
trên hành lang kinh tế của khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở
rộng, với việc xây mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông,
cảng biển, cảng hàng hóa, sân bay và khu công nghiệp. Nhưng tác
động cụ thể của quá trình hội nhập cùng những mối ràng buộc về
kinh tế ngày càng mạnh mẽ này đối với thành phố thì chưa thể
thấy hết được.
Thông qua chương trình ACCCRN, ISET-Việt Nam, Viện Chiến
lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, và tổ chức Challenge
to Change đã hỗ trợ nhiều bên liên quan khác nhau ở Quy Nhơn
tìm hiểu về những thách thức liên quan lẫn nhau giữa BĐKH và
phát triển đô thị, đánh giá các lĩnh vực ưu tiên hành động, và thử
nghiệm các can thiệp nhằm xây dựng khả năng thích ứng. Quá
trình này có sự tham gia của các tác nhân ở địa phương, từ cấp
tỉnh tới cấp cộng đồng, bao gồm UBND tỉnh, thành phố đến xã
phường, các sở ban ngành, tổ chức quần chúng, tổ chức phi chính
phủ, viện trường và người dân.

Năm 2009, các bên liên quan đã bắt tay vào quá trình học hỏi chia
sẻ để lập kế hoạch thích ứng, bao gồm:
• các Hội thảo Chia sẻ – Học hỏi – Đối thoại (SLD) tích cực,
quy tụ nhiều bên liên quan và các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực
khác nhau để tìm hiểu rõ hơn về các nguy cơ khí hậu và cùng
trao đổi kỹ hơn về những bước đi tiếp theo;

• đánh giá tính dễ bị tổn thương, với trọng tâm là tác động của
khí hậu đối với các hộ nghèo và dễ bị tổn thương;
• các dự án thí điểm để thu hút sự tham gia của cộng đồng với
việc thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo của họ về xây dựng khả
năng thích ứng;
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• các nghiên cứu ngành để phân tích sâu hơn về các vấn đề ưu
tiên;
• xây dựng Kế hoạch Hành động Thích ứng với BĐKH, do
Nhóm Công tác về BĐKH ở địa phương thực hiện, nhằm phân
tích và xếp ưu tiên các hành động thí đểm xây dựng khả năng
thích ứng; và
• các ưu tiên trong quá trình thực hiện được xác định trong
Chiến lược Thích ứng với BĐKH của thành phố như được mô
tả dưới đây.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG
VỚI BĐKH CỦA THÀNH PHỐ
Kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH của thành phố
là một tài liệu hướng dẫn bao quát ở cấp địa phương, đưa
ra bối cảnh, các bằng chứng và phân tích tạo cơ sở và xếp
loại ưu tiên cho các hành động tăng cường khả năng thích
ứng với BĐKH trong bối cảnh đô thị. Đây là một tài liệu
sống mà các nhà hoạch định và các bên liên quan khác có
thể chỉnh sửa cập nhật dựa trên những kiến thức và thảo
luận mới. Tại Quy Nhơn, bản kế hoạch hành động của
chương trình ACCCRN được thực hiện bởi tổ công tác về
BĐKH của tỉnh, đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường
và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nó đã hỗ trợ thông tin cho bản
Kế hoạch hành động Thích ứng với BĐKH chính thức của
tỉnh, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt,
đồng thời sẽ định hướng cho việc xây dựng Kế hoạch
hành động Thích ứng với BĐKH chính thức của thành phố
Quy Nhơn. Bản kế hoạch này ưu tiên việc nâng cao nhận
thức và năng lực, lồng ghép đánh giá nguy cơ BĐKH vào
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị, hỗ
trợ phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng dễ bị
tổn thương, nghiên cứu và đánh giá tác động của BĐKH,
bảo vệ các vùng lưu vực, và phục hồi rừng ngập mặn.
Thông qua chương trình ACCCRN, Quỹ Rockefeller
đang hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và ISET-Quốc tế thực
hiện một số hành động ưu tiên. Trong Nghiên cứu điển
hình này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự tham gia của các đối
tác vào quá trình:
• thành lập các cơ chế điều phối và quản lý mới;

• đánh giá tác động của các kịch bản lũ và ngập lụt khác
nhau đối với quy hoạch phát triển đô thị ở phường Nhơn
Bình, trong bối cảnh các trận trận bão nghiêm trọng mới
xảy ra, cùng các tác động tiềm ẩn của BĐKH;
• phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm giảm thiểu
tình trạng dễ bị tổn thương với khí hậu của những người
dân nghèo sinh sống ở ven đầm Thị Nại, thành phố Quy
Nhơn; và

• thiết lập cơ chế thu thập và cung cấp thông tin lũ lụt hiệu
quả và kịp thời, và tăng cường khả năng thích ứng với lũ
lụt của những người dân dễ bị tổn thương sống gần khu
vực hạ lưu sông Hà Thanh và sông Côn.
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GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BĐKH Ở ĐÔ THỊ
TÁC NHÂN

THỂ CHẾ

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

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

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

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

• Hỗ trợ xây dựng bản Kế hoạch hành động (KHHĐ) về BĐKH
của tỉnh Bình Định, trong khuôn khổ chương trình NTP của
nhà nước Việt Nam, xây dựng bản KHHĐ về BĐKH cho thành
phố Quy Nhơn trong khuôn khổ chương trình ACCCRN, và
giám sát thực thi các KHHĐ này;

• Điều phối các phân tích về thích ứng với BĐKH cho các ngành
liên quan của thành phố và của tỉnh;
• Xây dựng một CSDL tạo điều kiện cho các cơ quan ban ngành
khác nhau của thành phố tiếp cận các số liệu liên quan;

• Hướng dẫn cho việc lập kế hoạch phát triển KTXH và quy hoạch
tổng thể đô thị cấp thành phố;

• Tăng cường năng lực và sự tham gia của các cộng đồng dễ bị
tổn thương trong công tác quy hoạch và ra quyết định về thích
ứng với BĐKH;
• Nâng cao nhận thức của chính quyền thành phố về những
thách thức liên quan đến khí hậu, hành động ứng phó và tăng
cường năng lực cho các cán bộ chủ chốt ở các sở ngành thông
qua tổ Công tác về BĐKH;

• Huy động các sở ngành địa phương có liên quan tham gia vào
đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương liên quan đến khí hậu và
các ứng phó thông qua các nghiên cứu ngành;
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• Xây dựng bộ chỉ số thích ứng với sự hỗ trợ của các cơ quan ban
ngành liên quan nhằm đánh giá năng lực thích ứng của thành phố; và
• Thúc đẩy quá trình đối thoại không ngừng của các tác nhân có
liên quan của thành phố thông qua các sự kiện SLD.

Phương pháp tiếp cận

Từ khi được thành lập, CCCO Bình Định đã điều phối và hỗ trợ
cho các quá trình:

• Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực liên quan đến
BĐKH cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các sở ngành trong tổ
Công tác BĐKH và cán bộ nhà nước cấp quận huyện, thông qua
các hội thảo BĐKH và tình trạng dễ bị tổn thương liên quan;
• Lập kế hoạch về BĐKH có sự tham gia với cán bộ và cộng
đồng địa phương ở phường Nhơn Phú và xã Nhơn Hải của
thành phố Quy Nhơn;

• Xây dựng KHHĐ ứng phó với BĐKH của tỉnh Bình Định
(2012), sử dụng các phân tích và lựa chọn ưu tiên thực hiện
trong đánh giá tính dễ bị tổn thương của ACCCRN và các kế
hoạch xây dựng năm 2010. Dựa trên KHHĐ của tỉnh và các đánh
giá ở cấp cộng đồng, CCCO đang cập nhật bản KHHĐ của chương
trình ACCCRN về ứng phó với BĐKH cho thành phố Quy Nhơn;

• Đề xuất các dự án vận động nguồn tài chính của các nhà tài
trợ và nhà nước, bao gồm dự án phục hồi rừng ngập mặn, và
dự án giảm thiểu rủi ro ngập lụt và cảnh báo lũ sớm, với sự hỗ
trợ của Quỹ Rockefeller;
• Lập bộ cơ sở dữ liệu thông tin về BĐKH và quy hoạch đô
thị, bao gồm các báo cáo nghiên cứu và đánh giá tính dễ bị tổn
thương, số liệu KTXH và thủy văn – các số liệu này sẽ được cập
nhật để chia sẻ cho các cơ quan và tổ chức quan tâm;
• Xây dựng các bộ chỉ số thích ứng cho toàn thành phố đối
với ba lĩnh vực chính là thủy sản, du lịch, và rừng ngập mặn,
với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định;

• Nghiên cứu lồng ghép BĐKH vào kế hoạch Quản lý Tổng hợp
Đới bờ và Bảo vệ Môi trường khu vực đầm Thị Nại, với sự phối
hợp của Chi cục Biển và Hải đảo (Sở TNMT) và Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn, với hội thảo chia sẻ đầu tiên dự kiến
tổ chức vào tháng 4/2014;
• Các hoạt động, dự án và đề án liên quan tới BĐKH tại Bình
Định, phối hợp với Quỹ Rockefeller, Cục Phát triển Đô thị, Viện
Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHEN), Chương trình Phát
triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Hội Khoa học Kỹ thuật Bình Định, tổ
chức CRS, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế, tổ chức GIZ.

Các bước tiếp theo
Khi dự án CCCO sắp đi đến giai đoạn kết thúc ở các thành phố,
tính bền vững của mô hình CCCO đã trở thành vấn đề tâm điểm
với cả ba thành phố ACCCRN. Đối với CCCO Bình Định, hiện đã có
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một vị trí chính thức trong bộ máy nhà nước ở địa phương, các
thảo luận sẽ tập trung nhiều hơn vào thách thức trong việc duy
trì và tăng cường khả năng và tầm ảnh hưởng của nó với vai trò
một đơn vị điều phối. Trong khi cơ cấu thể chế và lợi ích truyền
thống ở Việt Nam thường khuyến khích các cơ quan làm việc, lập
kế hoạch và kiểm soát các nguồn lực một cách độc lập, thành công
của CCCO lại phụ thuộc vào khả năng hoạt động tích cực để hỗ trợ
các đơn vị khác. Ở cấp quốc gia, ISET đang phối hợp với nhiều tác
nhân khác nhau để đảm bảo cho các kế hoạch và văn bản hướng
dẫn ban hành ở cấp quốc gia trong thời gian tới sẽ nhấn mạnh
vào tính đa ngành của BĐKH và khuyến khích các quá trình điều
phối và hợp tác.

BÀI HỌC VÀ QUÁ TRÌNH HỌC HỎI: CCCO
• Tính bền vững của CCCO –khả năng tiếp tục phát huy vai trò tác
nhân thay đổi và cơ quan điều phối trong dài hạn – phụ thuộc vào
tình hình tài chính và vị trí của nó trong bộ máy chính quyền. Ở giai
đoạn đầu, CCCO phụ thuộc vào nguồn tài chính ngắn hạn của dự án
và đối mặt với sự thiếu và yếu của các chính sách và cơ chế hỗ trợ.

Tuy nhiên, đầu năm 2013, CCCO Bình Định đã thành công trong
việc trở thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh với ngân
sách cho các cán bộ có biên chế.

• Bộ chỉ số thích ứng là diễn đàn cho việc hình dung về tương lai,
suy ngẫm và thảo luận giữa các tác nhân chính, và công cụ giám sát
quá trình xây dựng khả năng thích ứng BĐKH của thành phố. Qua
việc tập hợp nhiều bên khác nhau vào những thảo luận chia sẻ học
hỏi lặp đi lặp lại, từ đó xây dựng một bộ chỉ số phản ánh tốt nhất
khả năng thích ứng của một ngành cụ thể với BĐKH, quá trình này
đã đưa BĐKH từ một khái niệm chung chung mơ hồ thành một vấn
đề hiện hữu, với những tác động cụ thể với bản thân từng ngành.
Nó cũng giúp xây dựng năng lực kỹ thuật và quan hệ hợp tác trong
ngành và giữa các ngành khác nhau.

• Các “kỹ năng mềm” như hỗ trợ thảo luận, phát triển mạng lưới,
thiết lập quan hệ đối tác còn quan trọng hơn kỹ năng chuyên môn
đối với những cơ quan làm nhiệm vụ điều phối quá trình hoạch
định thích ứng với BĐKH và hỗ trợ hoạt động ở nhiều cấp độ và tổ
chức khác nhau. Khả năng duy trì mối quan hệ chặt chẽ và tập hợp
các mạng lưới rất quan trọng để tăng cường khả năng thích ứng với
BĐKH cũng như khả năng hỗ trợ phối hợp giữa các tác nhân chính
để đẩy mạnh tiến trình khởi xướng hành động và ra quyết định.

• Để các quá trình có sự tham gia mang tính thực chất, cần quan
tâm tới quyền tiếp cận thông tin và sự bình đẳng trong cơ hội
tham gia và gây ảnh hưởng. Lập kế hoạch có sự tham gia là đặc biệt
quan trọng với đô thị, nơi những thay đổi ở một vùng hay hệ thống
sẽ tác động mạnh mẽ đến các vùng và hệ thống khác. Tuy nhiên, việc
này cũng tạo những thách thức mới – ví dụ, việc quản lý quyền tiếp
cận các thông tin nhạy cảm về sử dụng đất và các dự án phát triển
mới, tình trạng thiếu nhất quán giữa các “cộng đồng” đô thị so với các
cộng đồng nông thôn truyền thống. Để quá trình này có hiệu quả, cần
ưu tiên “quyền tiếp cận” như được thể hiện trong Tuyên bố Rio về
Môi trường và Phát triển (1992), văn bản đã được đưa vào luật pháp
của Việt Nam nhưng chưa được áp dụng hiệu quả trong thực tế.
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GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BĐKH Ở ĐÔ THỊ
TÁC NHÂN

HỆ THỐNG
Nghiên cứu nhấn mạnh mối
tương tác giữa các hệ thống cơ
sở vật chất khác nhau – dòng
chảy của sông, các hệ thống công
trình xây dựng và thoát nước đô
thị – với mục đích tối ưu hoá quy
hoạch đô thị trước các rủi ro khí
hậu trong tương lai, và củng cố
tính bền vững của hệ sinh thái.

THỂ CHẾ

Các phỏng vấn với người dân địa phương
tạo cơ hội nâng cao nhận thức và kiến thức
về những nguy cơ của BĐKH, đồng thời
nâng cao khả năng ứng phó kịp thời với các
diễn biến khí hậu cực đoan trong tương lai.
Việc phổ biến kết quả nghiên cứu và tổ chức
các hội thảo Học hỏi – Chia sẻ – Đối thoại
(SLD) giúp tăng cường nhận thức của các
bên liên quan về tác động tiềm ẩn của BĐKH
đến phát triển đô thị, và tác động của phát
triển đô thị đến tình trạng ngập lụt.

Nghiên cứu này cung cấp những thông tin và phân tích
mới về một tai biến cực đoan, nêu bật tính cấp thiết của
một hệ thống cảnh báo hiệu quả và công tác quy hoạch
đồng bộ có tính đến hệ thống thoát nước. Nghiên cứu
chỉ ra điểm yếu trong hệ thống thể chế hiện tại của thành
phố, như tình trạng thiếu tiếp cận thông tin và cảnh báo
lũ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Nghiên cứu
cũng cung cấp các công cụ cần thiết, cho phép các nhà
hoạch định đưa ra quyết định hợp lý hơn, dựa trên phân
tích nhiều kịch bản tương lai khác nhau và các số liệu tốt
nhất có được hiện nay.

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

Tóm tắt
Phường Nhơn Bình nằm trên vùng cửa sông Côn và sông Hà
Thanh, thuộc khu vực trữ lũ đổ về đầm Thị Nại. Khu vực này hiện
đang đối mặt với những thay đổi to lớn và tính bất định cao do hậu
quả của quá trình đô thị hoá nhanh chóng và những tác động của
BĐKH. Người dân nơi đây thường phải gánh chịu nhiều lũ lụt và
hạn hán, gây thiệt hại cho mùa màng, vật nuôi, nhà cửa và phương
tiện sản xuất. Tuy nhiên, trước năm 2003, những hiện tượng này
xảy ra ở mức độ nhỏ, và các trận lũ cũng dễ dự đoán hơn. Chỉ tới
những năm gần đây, khi các toà cao tốc, đường nâng cao mọc lên
nhanh chóng, và nhiều diện tích trên vùng trữ lũ này bị nâng lấp
để phát triển công nghiệp, nó tạo thành những tường chắn khiến
nước lũ do mưa lớn ở thượng nguồn bị chặn lại ở đây. Điều này
khiến lũ chảy xiết hơn hơn, thời gian ngập lũ dài hơn, và gây thiệt
hại về người và của nặng nề hơn bao giờ hết. Bất chấp những đặc
điểm dễ bị tổn thương này, Nhơn Bình vẫn đang là tâm điểm trong
quá trình đô thị hoá của Quy Nhơn trong vài thập kỷ gần đây, cùng
với nó là sự xuất hiện của nhiều con đường mới và cao nền hơn,
của nhà cửa, đê kè và các công trình xây dựng khác. Bản quy hoạch

tổng thể hiện tại cho phường Nhơn Bình sẽ còn cho ra đời một
làng SOS1 dành cho trẻ em khuyết tật, một khu công nghiệp, một
nhà máy xử lý nước thải, và một khu dân cư mới.

Tháng 11 năm 2009, bão Mirinae quét qua bờ biển miền Trung
Việt Nam, làm chết 7 người và gây thiệt hại khoảng 21 triệu đô la
Mỹ (374,5 tỷ đồng2) ở thành phố Quy Nhơn, mà nguyên nhân chủ
yếu là do lũ ở sông Hà Thanh. Mức độ nghiêm trọng của trận lũ
– và viễn cảnh gần như chắc chắn rằng các hiện tượng cực đoan
như vậy sẽ xảy ra ngày càng nhiều và ngày càng nghiêm trọng
trong tương lai – đã đặt ra nhiều nghi vấn đối với bản quy hoạch
tổng thể hiện tại của phường Nhơn Bình và thành phố Quy Nhơn.
Cả hai bản quy hoạch này đều chưa tính đến tác động của các tai
biến khí hậu cực đoan như bão Mirinae.
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Nơi chăm sóc những trẻ em thiệt thòi, với sự hỗ trợ của tổ chức Phi chính phủ 		
Làng trẻ SOS.

2

Tính dựa trên tỷ giá 17.861 VND/USD ngày 02/11/2009.
http://www.vietcombank.com.vn/en/_ScriptLib/ExRate_Brn.asp.
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Phương pháp tiếp cận
Một nhóm nghiên cứu do Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình
Định (CCCO), Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR), và ISET
đứng đầu đã tiên phong áp dụng một phương pháp tiếp cận mới
nhằm đánh giá tác động tiềm ẩn từ quá trình đô thị hóa trong thời
gian gần đây, trong hiện tại, và trong quy hoạch tương lai, trong
đó kết hợp các phỏng vấn người dân địa phương với không ảnh
vệ tinh và xây dựng mô hình thủy văn. Phương pháp nghiên cứu
này được thực hiện tại các phường Nhơn Bình và Nhơn Phú, và
bao gồm các bước sau:

• Tìm hiểu kinh nghiệm trước đây của nông dân, ngư dân và diêm
dân trong việc thích ứng mới điều kiện lũ lụt thường xuyên ở
khu vực châu thổ sông Hà Thanh;
• Vẽ bản đồ diễn biến trận lũ lịch sử ngày 2 tháng 11 năm 2009,
dựa trên các phỏng vấn chi tiết, không ảnh vệ tinh và quan sát
thực địa;
• Đánh giá các thay đổi về địa hình ở phường Nhơn Bình trước
bão Mirinae;

• Xác định xem liệu các thay đổi địa hình này có góp phần tạo nên
mức độ nghiêm trọng của trận lũ hay không và góp phần như
thế nào;
• So sánh và đánh giá các nghiên cứu trước đó về ngập lụt ở vùng
châu thổ sông Hà Thanh;

• Xây dựng một mô hình thủy văn cho vùng châu thổ này, sử dụng
các số liệu sẵn có về lượng mưa, cốt nền và dòng chảy;

• Áp dụng mô hình thủy văn để đánh giá tác động của một trận
lũ tương tự như trong bão Mirinae trong điều kiện hiện tại; và
• Đánh giá tác động tiềm ẩn của lũ lụt nếu bản quy hoạch của
phường Nhơn Bình được thực hiện đầy đủ, trong một số kịch
bản BĐKH khác nhau, thông qua kết nối mô hình này với hệ
thống thông tin địa lý (GIS).

Các bản đồ vệ tinh và mô hình thủy văn đã khẳng định các quan
sát của người dân sinh sống ở vùng ngập lũ này: quá trình phát
triển xây dựng và việc thiếu một hệ thống cảnh báo lũ sớm đã
làm trầm trọng thêm mức độ và thiệt hại của lũ lụt. Nguyên nhân
căn bản hơn gây ra mức độ nghiêm trọng của trận lũ năm 2009
là quá trình đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng không đồng
bộ trên các khu vực trữ lũ trũng thấp của phường Nhơn Bình và
Nhơn Phú.
Trong tương lai, bất kỳ quyết định thiếu thận trọng nào về xây
dựng (gồm cả việc xây các đê phòng hộ) sẽ chỉ khiến lũ chuyển
dịch từ nơi này sang nơi khác và gây thiệt hại lớn hơn về tổng
thể. Cụ thể là, nếu quy hoạch tổng thể hiện nay của tỉnh Bình
Định được thực hiện mà không có sửa đổi gì, nguy cơ lũ lụt sẽ gia
tăng nghiêm trọng ở cả trong và ngoài khu vực đô thị được quy
hoạch.
Do đó, nghiên cứu này khuyến nghị thực hiện phương pháp
quy hoạch đô thị dành không gian cho thoát lũ, trữ lũ và không
gian xanh nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân, nhà cửa,
tài sản, và các công trình phát triển giá trị cao khi có lũ xảy ra.
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Nghiên cứu đề xuất dành không gian xanh làm công viên, khu
bảo tồn sinh thái hoặc khu vui chơi giải trí; xây dựng tập trung
ở các vùng có nền cao thay vì san lấp các diện tích đất ở vùng trữ
lũ; giảm quy mô các dự án phát triển đô thị, như dự án An Phú
Thịnh, để tránh làm chệch hướng hay làm chậm dòng thoát lũ; và
xây các tuyến kênh thoát lũ ở những vùng thích hợp, giúp nước
thoát nhanh hơn và giảm nhẹ áp lực khi lũ nghiêm trọng xảy ra.
Quá trình và kết quả của nghiên cứu này đã được chia sẻ trong
một số tài liệu (xem danh sách ở cuối tài liệu này) và thảo luận
rộng rãi trong các sự kiện SLD, nhằm vận động cho một chiến
lược phát triển thay thế – trước hết, thông qua việc sửa đổi các
quy hoạch tổng thể hiện nay và rà soát các tiêu chuẩn xây dựng
nhằm tăng cường khả năng thoát nước. Trong một hội thảo SLD,
trưởng nhóm nghiên cứu, ông Michael DiGregorio đã đưa ra ước
tính rằng phương pháp phát triển đô thị mà dự án đề xuất về lâu
dài sẽ ít tốn kém hơn cho thành phố, bởi nó không đòi hỏi phải
xây nhiều đê kè, và giúp giảm mức độ thiệt hại khi có lũ. Một
chuyến tham quan học hỏi đã được tổ chức vào tháng 05/2013
với sự tham gia của các đối tác dự án tại thành phố, các cơ quan
tổ chức quan tâm, và các bên liên quan tại Việt Nam và Thái Lan.
Đây là một nỗ lực mạnh mẽ nhằm truyền đạt thông điệp của
dự án, nhấn mạnh vào các điểm chính trên đây, với nhiều bằng
chứng thực tế thuyết phục.

Các bước tiếp theo
Ngay sau khi dự án kết thúc vào tháng 8/2013, đã có một diễn
biến tích cực, được kỳ vọng sẽ mở đầu cho một quá trình chuyển
biến về chính sách và ý chí lãnh đạo ở tỉnh Bình Định. Ngày
06/09/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã gửi công văn
chính thức tới Thủ tướng Chính phủ, đề xuất rà soát bản quy
hoạch tổng thể hiện nay của tỉnh. Nhất quán với các khuyến nghị
của dự án nghiên cứu này, nội dung rà soát được đề xuất bao gồm
việc định hướng lại quá trình phát triển đô thị, trong đó đề xuất
sáp nhập hai xã Canh Vinh và Canh Hiển của huyện miền núi Vân
Canh ở phía tây thành phố, thay vì phát triển ra sáu xã của huyện
Tuy Phước ở phía Bắc.

Tham khảo thêm:
Michael DiGregorio & Huỳnh Cao Vân (2013). Sống chung với
lũ: Bài học ở cấp cơ sở về nguyên nhân và tác động của trận bão
Mirinae.
Michael DiGregorio (2013). Bài học từ cơn bão Mirinae.
http://acccrn.org/sites/default/files/documents/ISET_
LearningFromTyphoonMirinae_Final_130419.pdf
Đoạn phim “Sống chung với lũ”:
https://www.youtube.com/watch?v=UF4DkZbAULw
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BÀI HỌC VÀ QUÁ TRÌNH HỌC HỎI:
Thông tin và quyết sách
• Trong bối cảnh bất định của BĐKH, các tai biến cực đoan có thể
cung cấp những ước tính gần đúng phù hợp hơn, giúp lập kế
hoạch trước các nguy cơ tương lai: Các tiêu chuẩn quy hoạch cần
dựa trên sự am hiểu cặn kẽ về các tai biến cực đoan như trận lũ
năm 2009, chứ không nên căn cứ vào xác suất các sự kiện quá
khứ. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy vào năm 2009, lưu lượng nước
đạt tới 3.360 m3/giây, cao hơn gần ba lần mức tối thiểu để nước
tràn bờ và gây lũ lụt. Vì vậy, nhóm nghiên cứu lập luận rằng 3.360
m3/giây cần được sử dụng làm tiêu chuẩn tối thiểu mới trong
quy hoạch đô thị.
• Kiến thức của những người dân đã sinh sống lâu năm trên địa
bàn là rất quan trọng để tìm hiểu tại sao thiên tai lại xảy ra, và
làm thế nào để giảm nhẹ tác động của nó. Trong khi công tác quy
hoạch quản lý lũ lụt thường phụ thuộc chủ yếu vào không ảnh vệ
tinh và GIS, dự án này là phép thử của lý thuyết rằng những ai ở

gần vấn đề nhất cũng là những người có nhiều khả năng nhất để
hiểu và tìm ra giải pháp cho vấn đề đó. Trên thực tế, người dân
địa phương đã chỉ cho nhóm nghiên cứu về nét khác biệt của trận
lũ 2009 so với các trận lũ trước đó, cho thấy nước lũ đã dâng lên
sau những tường cản, tràn lên các công trình, hay chảy xiết qua
những khe hẹp như thế nào. Thông tin này cho phép xây dựng
được một bản đồ và mô hình ngập lụt bao quát hơn cách làm
trước đây, và đưa ra những khuyến nghị cụ thể về quy hoạch đô
thị để giảm thiểu rủi ro.

• Thông tin và cảnh báo kịp thời là yếu tố thiết yếu giúp củng
cố khả năng ứng phó nhanh của cộng động trước nguy cơ
thiên tai. Người dân Quy Nhơn đã học được bài học khó khăn
này trong trận lũ năm 2009 khi thiếu các thông tin chính thống
là nguyên nhân chủ yếu khiến tai ương giáng xuống đầu họ. Theo
mô tả dưới đây, CCCO và các đối tác đang phối hợp với cộng đồng
địa phương nhằm giải quyết bất cập này với việc xây dựng một
hệ thống cảnh báo lũ sớm, giúp cung cấp thông tin chính xác, kịp
thời nhằm giảm thiểu thiệt hại gây ra do thiếu sự chuẩn bị.

• Quá trình vận động chính sách đòi hỏi sự tham gia của nhiều
bên và sự thận trọng cao, đặc biệt khi liên quan đến các vấn
đề nhạy cảm như sử dụng đất và quy hoạch. Cần đầu tư nhiều
thời gian nhằm nâng cao nhận thức và sự thông hiểu của những
người làm chính sách, để có được sự hỗ trợ và nhất trí của các
cơ quan khác nhau. Nhưng bản thân quá trình này chưa chắc đã
mang lại thay đổi mong muốn về chính sách. Vì vậy, quan trọng
là cần có những đề xuất mang tính xây dựng và thực tế, và tìm
tòi nhiều con đường mới nhằm gây tác động khi có thể, như sự
hậu thuẫn của một nhân vật có uy tín và tiếng nói, hoặc các kênh
truyền thông khác nhau. Ví dụ, sự hỗ trợ của nguyên Giám đốc Sở
Xây dựng tỉnh Bình Định để chỉ ra những vấn đề tồn tại trong quy
hoạch tổng thể, và việc phổ biến rộng rãi nhiều ấn phẩm khác
nhau, như các báo cáo nghiên cứu có nội dung dễ hiểu, các video
và phim tài liệu đã mang lại hiệu quả trong quá trình này.
• Vẫn chưa xác định được mô hình sẽ tác động đến khu vực tư
nhân như thế nào. Còn nhiều câu hỏi quan trọng về việc liệu khu
vực tư nhân – đặc biệt là các chủ công trình có vai trò lớn trong
những thay đổi về bản chất nguy cơ – sẽ áp dụng công cụ phân
tích mới này như thế nào.
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GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BĐKH Ở ĐÔ THỊ
TÁC NHÂN

HỆ THỐNG
Phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn bị
suy thoái hoặc thiệt hại ở ven đầm Thị
Nại, bao gồm nguồn lợi rừng và thủy
sản ở khu vực đầm.

THỂ CHẾ

Nâng cao nhận thức của cộng đồng và chính
quyền địa phương về tầm quan trọng của rừng
ngập mặn; cải thiện và duy trì sinh kế cho các hộ
gia đình địa phương đang lâm vào tình cảnh đói
nghèo và dễ bị tổn thương do thiệt hại của bão
lũ, với việc khôi phục môi trường sống cho các
loài thủy sản và hỗ trợ các sinh kế mới; và cung
cấp nguồn thu nhập bổ sung cho cộng đồng địa
phương thông qua các hỗ trợ ngắn hạn cho công
chăm sóc và bảo vệ rừng.

Đồng quản lý là một sáng kiến về thể chế,
được áp dụng nhằm củng cố quá trình cộng
tác và chia sẻ lợi ích giữa các cộng đồng và
giữa người dân với chính quyền trong công
tác trồng, bảo vệ cũng như chia sẻ các lợi ích
từ rừng ngập mặn. Dự án sẽ thử nghiệm các
phương pháp lập kế hoạch, điều phối và điều
tiết mới, và sẽ xây dựng các cơ chế quản lý
và giám sát mới.

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

Tóm tắt
Đầm Thị Nại là một vùng nước mặn rộng hơn 5.000 héc-ta, trải
dài 10 km từ đầu phía đông bắc của trung tâm thành phố Quy
Nhơn ngược lên phía bắc. Nó không chỉ sở hữu những giá trị
kinh tế trọng yếu với nguồn lực thủy sản dồi dào, không lâu nữa
sẽ là ba cảng biển, và tiềm năng du lịch rất lớn, mà còn là nơi đón
nhận và trữ nước lũ đổ về từ thành phố Quy Nhơn trước khi dồn
ra biển. Trong mấy thập kỷ vừa qua, diện tích đầm Thị Nại đã
co lại nhanh chóng do sự xâm lấn của quá trình đô thị hóa, phát
triển công nghiệp và thương mại. Nhiều diện tích rừng ngập
mặn ven đầm đang mất dần do phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và
chuyển đổi thành ao nuôi trồng thủy sản – một quá trình từng
được sự hỗ trợ của nhà nước.
Trận lụt năm 2009 là một phép thử cho tình trạng dễ bị tổn
thương của khu vực này trước những biến cố khí hậu ngày càng
trầm trọng và sự gia tăng về lượng mưa, những hiện tượng mà
theo dự đoán, sẽ còn tiếp tục tăng cả về tần suất và cường độ do
ảnh hưởng của BĐKH. Xét những tổn thất to lớn mà trận lũ này

để lại cho khu vực phường Nhơn Bình, thì sau khi phần còn lại
của bờ phía tây đầm Thị Nại (thuộc huyện Phước Sơn và Phước
Thuận) được sáp nhập vào thành phố và đô thị hóa vào năm
2020, thì một trận lũ tương tự như trong bão Mirinae năm 2009
sẽ gây ra những hậu quả và tổn hại ghê gớm nếu như quá trình
đô thị hóa không được kiểm soát và hệ sinh thái rừng ngập mặn
ven đầm Thị Nại không được phục hồi.
Ngoài việc ngăn chặn quá trình mở rộng đô thị ở khu vực thấp
trũng này và bảo vệ các cộng đồng trước tác động của bão lũ,
việc phục hồi rừng ngập mặn cũng sẽ giúp tăng cường khả năng
thích ứng của cộng đồng trên nhiều khía cạnh khác nhau như:
ngăn xói lở do nước biển dâng, củng cố sinh kế và thu nhập tại
địa phương, giảm nhiệt độ bề mặt vào mùa nóng, nâng cao nhận
thức, và hấp thụ khí các-bon (một lợi ích về giảm thiểu).

Tuy nhiên, phần lớn các nỗ lực phục hồi rừng ngập mặn từ trước
đến nay ở Việt Nam và Quy Nhơn đều chưa mấy thành công.
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Cây trồng rừng ngập mặn
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Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng khai thác quá mức
nguồn lợi thủy sản và tàn phá rừng ngập mặn là không thể kiểm
soát, và các biện pháp và cơ chế được chọn đều không đem lại
hiệu quả.

Phương pháp
Dựa trên thành công của hai dự án thí điểm của chương trình
ACCCRN ở khu vực này từ năm 2004 đến 2010, Văn phòng Điều
phối BĐKH tỉnh Bình Định (CCCO) đang làm việc với Ban Quản lý
Khu Sinh thái Cồn Chim – Đầm Thị Nại và nhiều đối tác kỹ thuật
khác trong một nỗ lực nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng ngập
mặn ở đầm Thị Nại và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của
người dân nghèo sống trong khu vực này. Dự án bao gồm năm
hợp phần chính:
• Đánh giá rừng ngập mặn, điều kiện sinh thái, tình trạng
khai thác và chất lượng môi trường của rừng nhằm lựa
chọn địa điểm và xác định các tiêu chính hệ sinh thái, do
Viện Hải Dương Học Nha Trang thực hiện chính. Hoạt động
này bao gồm một nghiên cứu thứ cấp và khảo sát chi tiết về các
loài cây trong rừng ngập mặn, vị trí, cấu trúc và điều kiện tăng
trưởng phù hợp cho từng loài, và phân tích giá trị kinh tế của
các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn do nhóm nghiên cứu
trường Đại Học Huế thực hiện. Một yếu tố quan trọng của hợp
phần này là các cuộc họp tham vấn cộng đồng, được thực hiện
xuyên suốt cả quá trình đánh giá và đưa ra kết luận. Các hoạt
động này tạo tiền đề cho các hợp phần tiếp theo của dự án.
• Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng (CBDRM). Bà Nguyễn Phúc Hòa, cán bộ
tư vấn của tổ chức Challenge to Change, hỗ trợ xây dựng tài
liệu hướng dẫn tập huấn, phát triển đội ngũ tập huấn viên địa
phương, tổ chức các tập huấn và nâng cao nhận thức nhằm xây
dựng năng lực cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương,
chuẩn bị và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ thiên tai do cộng
đồng đề xuất, làm xúc tác cho những chia sẻ, trao đổi và kết nối
mạng lưới ở địa phương và khu vực.

• Hoạch định tài nguyên và xây dựng thỏa thuận đồng quản
lý. Quá trình này do Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Phát
triển Nông thôn (RECERD) thực hiện chính, và bao gồm rất
nhiều các cuộc tham vấn và đàm phán với cộng đồng. Đồng
quản lý tập trung vào cả vai trò của cộng đồng và chính quyền
địa phương (mà đại diện là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn của tỉnh) trong việc chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi. Đây
là một quá trình lâu dài và đầy thách thức, đòi hỏi tính thận
trọng cao nhằm đảm bảo hài hòa các nhu cầu và lo ngại của
cộng đồng, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

• Hỗ trợ các sinh kế thay thế như du lịch sinh thái, nuôi hàu,
nuôi sìa và đào tạo nghề, trong đó bao gồm các buổi tập huấn
và tham vấn thường xuyên do RECERD thực hiện, cùng với các
hỗ trợ về thiết bị và vật liệu để khuyến khích người dân địa
phương tham gia, từ đó giảm thiểu tình trạng tàn phá rừng
ngập mặn. Đây được coi là các sinh kế bền vững, trên cơ sở mối
quan tâm ở địa phương và tận dụng hợp lý nguồn tài nguyên
rừng ngập mặn sẵn có, đồng thời tăng cường hay ít nhất là
không làm tổn hại đến sự phát triển hay tàn phá hệ sinh thái
rừng ngập mặn. Nội dung về đào tào nghề còn giúp chuẩn bị
cho người dân trước cuộc sống đô thị.
• Phục hồi rừng ngập mặn, do Ban Quản lý Khu sinh thái Cồn
Chim – Đầm Thị Nại tổ chức thực hiện. Dựa trên kết quả lựa
chọn địa điểm và thỏa thuận đồng quản lý đất rừng, các hộ gia
đình và cộng đồng sẽ được giao khoán rừng để phối hợp phục
hồi, bảo vệ và hưởng các quyền lợi lâu dài từ việc khai thác bền
vững nguồn thủy sản của rừng ngập mặn. Các địa điểm trồng
rừng bao gồm vùng bán nhật triều của đầm Thị Nại tại các xã
Phước Thuận, Phước Sơn và Vinh Quang. Rừng ngập mặn sẽ
được trồng thành nhiều giai đoạn để người dân địa phương có
thể dần thích nghi, điều chỉnh trước những thay đổi về cảnh
quan này. Đầu năm 2013, 11 héc-ta rừng ngập mặn đầu tiên
đã được trồng tại xã Phước Thuận, trong tổng số 68 héc-ta sẽ
được trồng trong dự án.
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BÀI HỌC VÀ QUÁ TRÌNH HỌC HỎI:
Đồng quản lý và phục hồi rừng ngập mặn
Ở Việt Nam nói chung và Quy Nhơn nói riêng, bối cảnh đô
thị hóa và thể chế tạo những nét đặc thù cho việc áp dụng
mô hình đồng quản lý. Ở đây, có những mâu thuẫn về quyền
lợi tồn tại ở hai cấp độ khác nhau cần phải dung hòa. Ở cấp
thấp hơn, các cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân đang tranh
giành lẫn nhau một nguồn sinh kế chung, từ đó đưa đến
nguy cơ tàn phá nguồn lợi này trong một trường hợp điển
hình của thảm kịch “cha chung không ai khóc.” Ở một cấp
cao hơn, các cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân này lại đang
cùng chống chọi với một quá trình đang ngày càng gia tăng,
có thể gây nguy hại cho cuộc sống và sinh kế của họ – đó
chính là quá trình đô thị hóa đang ăn mòn nguồn thu nhập
và đe dọa phá hủy tấm khiên dang che chắn cho họ trước
các hiểm họa tự nhiên và khí hậu.
Dự án đại diện cho một nỗ lực phức tạp nhằm hài hòa các
mâu thuẫn này. Mặc dù có một số việc đã được dự tính và
đoán trước, nhiều vấn đề liên quan vẫn đặc biệt thách thức.

• Các sinh kế thay thế cần mang tính bền vững để thúc đẩy
quá trình đồng quản lý và phục hồi rừng ngập mặn thành
công. Dự án đã đối mặt với nhiều thách thức với các mô
hình nuôi hàu giai đoạn đầu ở xã Phước Thuận. Trong giai
đoạn thử nghiệm mô hình, 10 hộ trong số 18 hộ đã mất hết
hàu, do hàu chết sau một giai đoạn nước ngọt kéo dài bất
thường, hoặc do hàu ở ao trình diễn bị người dân ở ngoài
làng vào lấy trộm. Tình huống này đòi hỏi phải có sự tham
vấn chặt chẽ hơn với các cộng đồng dễ bị tổn thương và
người dân địa phương, đặc biệt là ở giai đoạn lên kế hoạch,
giúp tìm ra những sáng kiến nhằm giảm thiểu những rủi ro
không mong muốn này.
• Cũng có những vấn đề cấp thiết liên quan đến trồng rừng
ngập mặn ở Phước Sơn và Phước Thuận, nơi tỷ lệ sống
của diện tích trồng mới là thấp hơn rất nhiều so với yêu

cầu (68-70%, so với tiêu chuẩn là 90%). Dù có nhiều yếu
tố tác động khác nhau, một lý do chính khiến tỷ lệ sống
sót thấp là do không thể bảo vệ và ngăn xâm phạm các
diện tích rừng mới trồng. Để giải quyết vấn đề này, các hộ
tham gia có đề xuất là không nên cào bằng trách nhiệm cho
một lượng lớn các hộ dân để tránh lâm vào tình cảnh “cha
chung không ai khóc.” Thay vào đó, các thành viên tích cực
nhất cần nhận trách nhiệm chính và dẫn dắt các hộ dân
khác tham gia vào các hoạt động của mô hình, và việc áp
dụng mô hình cần được chia cho từng hộ dân nhằm giảm
áp lực về bảo vệ.

• Tham vấn cộng đồng là một quá trình phức tạp thường
được nghe nhắc tới nhiều nhưng hiếm khi thấy thực hiện
thích đáng, một phần do thách thức trong việc thu được
thông tin từ những người dân sở hữu những thông tin hữu
ích nhất – đó là những người nghèo và dễ bị tổn thương
nhất. Đây thường là nhóm người rụt rè nhất, tiếng nói của
họ thường bị chìm lấp đi trước những nhóm có lợi thế hơn.
Đó cũng là lý do dự án nhấn mạnh vào yếu tố cộng đồng,
và có sự tham gia của các chuyên gia cộng đồng có kinh
nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực này. Cho đến nay, cách
làm đó đã thành công trong việc khai thác những nghi vấn
của cộng đồng địa phương về một số giả định và kế hoạch
ban đầu của dự án. Ví dụ: các hộ tham gia ở thôn Diêm Vân
(xã Phước Thuận) không tin rằng quy tắc cộng đồng có
thể phát huy hiệu quả trong việc giải quyết tình trạng xâm
phạm diện tích trồng rừng ngập mặn hay ao nuôi thủy sản,
đặc biệt là với người dân từ các xã/phường khác không
chịu ràng buộc bởi các quy chế cộng đồng đã xây dựng. Vì
vậy, ngoài những quy định này, người dân đã đề xuất các cơ
chế bảo vệ khác như đội tuần tra và tăng khoản tiền hỗ trợ
cho hoạt động trồng và bảo vệ.

Các bước tiếp theo
Các nỗ lực trong dự án này cho đến nay đã hé lộ một số bài học quan
trọng về phương pháp đồng quản lý và phục hồi hệ sinh thái rừng
ngập mặn; các bài học này đang được áp dụng trong quá trình dự
án tiếp tục triển khai cho đến khi kết thúc vào năm 2015, và có
thể được xem là kinh nghiệm hướng dẫn cho các dự án tương tự
ở những địa bàn khác trong và ngoài thành phố Quy Nhơn. Nhóm
công tác sẽ tiếp tục giám sát tiến độ và đúc rút bài học trong quá
trình triển khai dự án.
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GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BĐKH Ở ĐÔ THỊ
TÁC NHÂN

HỆ THỐNG
Một nhóm biện pháp “an toàn sự cố” liên quan đến
quản lý lũ lụt sẽ được thực hiện tại khu vực hạ lưu
sông Hà Thanh và sông Côn của thành phố Quy Nhơn
nhằm đối phó với vấn đề gia tăng ngập lụt trong tương
lai. Các biện pháp này bao gồm cải thiện hệ thống
giám sát ngập lụt và cảnh báo lũ sớm, hệ thống nhà
trú ẩn an toàn và cấp nước trong tình trạng lũ lụt.

Với việc cung cấp thông tin cảnh báo
và biện pháp chống lũ cho người dân
sinh sống ở Nhơn Bình, Nhơn Phú và
các phường xã lân cận, dự án giúp
tăng cường năng lực phòng hộ và ứng
phó với lũ cho các cộng động dễ bị tổn
thương và chính quyền tại địa phương.

THỂ CHẾ
Dự án không chỉ cung cấp và cải thiện
tiếp cận thông tin lũ lụt ở những phường
xã này mà còn tạo thêm giá trị cho quá
trình này với việc đảm bảo tính chính xác
và kịp thời của thông tin đến với những
người cần thông tin nhất.

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

Tóm tắt
Như phần lớn các khu vực khác ở vùng duyên hải miền Trung,
Quy Nhơn là một thành phố có nguy cơ lũ quét cao do có hệ thống
sông hẹp và dốc. Cũng vì thế, người dân nơi đây có thể biết trước
khi nào lũ theo mùa sẽ xảy ra và đón nhận nó như một phần của
cuộc sống. Lũ sẽ mang lại đôi chút xáo trộn, nhưng cũng chở theo
chất phù sa trong một mạng lưới dày đặc các sông suối, để lại
trên đồng ruộng, ao cá, đầm hồ, mang lại nhiều lợi ích cho mùa
màng của nông dân.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lũ lụt không còn hiền hòa
như trước nữa, mà gây nhiều thiệt hại về người và của, bởi nó
ngày càng dâng cao trong các túi lũ tạo thành bởi các con đường,
cầu cống, đê bê tông, nhà cửa và công trình xây dựng chắn xung
quanh. Đây là hậu quả của quá trình đô thị hóa vẫn đang tiếp
diễn và khó có thể kìm hãm được. Các phường Nhơn Bình và
Nhơn Phú nằm bên bờ đầm Thị Nại nơi quá trình phát triển đô
thị diễn ra mạnh mẽ nhất, và hình thái thoát lũ trước đây bị xáo
trộn nhiều nhất, cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt
lũ lịch sử do bão Mirinae gây ra vào năm 2009.
Theo kết quả của dự án nghiên cứu “Mô hình thủy văn và Mô
phỏng phát triển đô thị,” phần lớn thiệt hại của trận lũ năm 2009

có lẽ đã có thể ngăn chặn được nếu chính quyền và cộng đồng
địa phương có được một hệ thống cảnh báo thiên tai và năng lực
ứng phó lũ lụt tốt hơn. Trong trận lũ năm 2009, cộng đồng không
nhận được cảnh báo nào. Vì vậy, nhiều người không kịp chuẩn
bị để tự bảo vệ tính mạng, tài sản và vật nuôi trước dòng nước lũ
ngày càng dâng cao.
Vào tháng 11/2013, tỉnh Bình Định lại chịu thêm một trận lũ
nghiêm trọng khác làm 17 người chết và gây thiệt hại nghiêm
trọng về tài sản, đặc biệt là ở thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy
Phước và thị trấn An Nhơn.

Những vấn đề nảy sinh do quá trình đô thị hóa gia tăng và càng
trầm trọng hơn do BĐKH không thể một sớm một chiều mà giải
quyết được. Theo các kịch bản do Viện Khí tượng Thủy văn và
BĐKH (IMHEN) xây dựng, BĐKH sẽ làm gia tăng cả tần suất và
cường độ bão. Trong khi quá trình vận động điều chỉnh kế hoạch
đô thị vẫn đang tiếp diễn, người dân cần được bảo vệ trước nguy
cơ của đợt lũ cực trị tiếp theo đang rình rập. Để làm được điều
này, cần cung cấp thông tin cảnh báo chính xác và kịp thời cho
người dân, kết hợp với tổ chức và chuẩn bị trước các hiểm họa
về lũ lụt.
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Phương pháp tiếp cận
Đối tác thực hiện chính của dự án là CCCO Bình Định, chịu trách
nhiệm điều phối các đối tác khác bao gồm Trung tâm Khí tượng
Thủy văn, Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão các cấp, Trung tâm
Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, Viện
Khoa học Thủy lợi Miền Nam (SIWRR), UBND phường Nhơn Bình
và Nhơn Phú, và một công ty viễn thông. Tổ chức Challenge to
Change (CtC) sẽ hỗ trợ kỹ thuật và ISET sẽ giám sát và hướng
dẫn kỹ thuật cho dự án. Các đối tác đang tham gia vào các hoạt
động cụ thể như sau:
• Phát triển và lắp đặt một hệ thống sáng kiến về quan trắc
lượng mưa và mực nước sông thời gian thực – một quá
trình do SIWRR hỗ trợ thực hiện, tham khảo từ mô hình quan
trắc thủy văn Tam Bình của thành phố Mỹ Tho. Năm trạm tự
động (bao gồm bốn trạm quan trắc và một trạm trung tâm) đã
được lắp đặt tại các vị trí có sẵn trang thiết bị khí tượng thủy
văn, tạo điều kiện cho việc kiểm tra chéo và cân chỉnh.

• Xây dựng một mạng lưới truyền tin cảnh báo hiệu quả
giúp người dân ở Nhơn Bình và Nhơn Phú nhận được thông tin
cảnh báo kịp thời về tình hình lũ lụt ở cấp cộng đồng. Mô hình
này được xây dựng dựa trên bài học từ mô hình của thành phố
Hồ Chí Minh và Tiền Giang.
• Với sự hỗ trợ của CtC, tổ chức các tập huấn và tham vấn
cộng đồng về hành động ứng phó với thông tin cảnh báo, vẽ
bản đồ hiểm họa lũ lụt, thích ứng với BĐKH và giảm thiểu rủi
ro thiên tai dựa vào cộng đồng, nhằm hỗ trợ việc xây dựng kế
hoạch chuẩn bị, ứng phó và giám sát lũ lụt cho cộng đồng.

• Cung cấp trang thiết bị cho hai khu vực dễ bị tổn thương
nhất ở phường Nhơn Phú và Nhơn Bình để bảo vệ tính
mạng và tài sản của người dân khi có lũ xảy ra, bao gồm xây
dựng các nhà an toàn cộng đồng và/hoặc các hỗ trợ khác về vật
liệu/xây dựng.
• Trang bị kiến thức và thiết bị cho cộng đồng nhằm đảm bảo
tiếp cận nước sạch khi có lũ, đặc biệt là đối với các hộ nghèo.

ngập lụt, các biển cảnh báo và những kiến thức đã được tập huấn
sẽ giúp người dân biết phải làm gì, phải đi đâu để trú tránh lũ,
bằng cách nào và đi đường nào, qua đó nâng cao khả năng chuẩn
bị và ứng phó với lũ của cộng đồng và giảm tình trạng dễ bị tổn
thương với lũ. Đồng thời, việc củng cố thông tin của hệ thống
quan trắc, tăng cường nhận thức và chuẩn bị ứng phó của cộng
đồng địa phương sẽ giúp đưa ra những dẫn chứng cụ thể về khả
năng giảm thiểu nguy cơ thông qua quá trình phát triển đô thị
phù hợp hơn.

Các bước tiếp theo
Các kinh nghiệm ban đầu này là những dấu hiệu đáng khích lệ
cho thấy việc chú trọng cải thiện các hệ thống và cơ sở hạ tầng và
duy trì sự tham gia của cộng đồng là những bước đi cần thiết và
hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương với lũ lụt
của người dân địa phương.

BÀI HỌC VÀ QUÁ TRÌNH HỌC HỎI:
Cộng đồng an toàn hơn với lũ
Dự án là một nỗ lực đảm bảo tính an toàn sự cố của hệ
thống thoát lũ. Đây là một biện pháp ứng phó tạm thời với
các đòi hỏi mang tính dài hạn sẽ ngày càng gia tăng cùng
BĐKH. Trong dài hạn, cần có các ứng phó liên quan đến cải
thiện quy hoạch và cơ sở hạ tầng, nhưng sẽ phải mất rất
nhiều năm để thay đổi cơ cấu hiện tại và giải quyết triệt để
các vấn đề về cơ sở hạ tầng và phát triển. Vì vậy trong thời
gian trước mắt, người dân địa phương cần được trợ giúp
nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương trước các nguy
cơ lũ lụt đang biến đổi không ngừng, và các cán bộ chính
quyền địa phương cần được cung cấp thông tin hiệu quả hơn
về sự thay đổi mực nước lũ ở những cộng đồng này.

Các quá trình này được thực hiện với sự kết hợp của phương
pháp tương hỗ với nhau là phương pháp kỹ thuật (quan trắc lũ
và hệ thống cảnh báo SMS, bản đồ ngập lụt, nhà an toàn, tham
vấn chuyên gia) và phương pháp dựa vào cộng đồng (tổ xung kích
cộng đồng, họp tham vấn cộng đồng, giám sát của cộng đồng).

Ở giai đoạn đầu của dự án, đã có những ví dụ rõ ràng chứng
minh tính thiết yếu của quá trình có sự tham gia trong việc
bổ sung cho các quá trình kỹ thuật, rằng những giải pháp
thiết thực nhất cho một vấn đề có thể đến từ sự tham gia của
những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của vấn đề đó.
Trong các cuộc họp và thảo luận tham vấn cộng đồng suốt từ
đầu dự án đến nay, đã có nhiều ý kiến được nêu lên, có những
ý kiến đã làm thay đổi đáng kể hình dung ban đầu của dự án
về cách thức thực hiện và hướng đi của các quá trình và hành
động can thiệp. Ví dụ, thông qua tham vấn cộng đồng, cán bộ
dự án thấy rõ rằng trong ứng phó lũ lụt khẩn cấp, việc xây
dựng các nhà trú ẩn quy mô lớn cho cộng đồng có thể không
hiệu quả bằng việc đơn giản là giúp người dân xây các gác
lửng trong chính ngôi nhà của họ, hoặc cung cấp cho họ các
dụng cụ và trang thiết bị như giường tầng, dây neo, bao cát.
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Thông tin liên hệ của CCCO Bình Định

• Thiết lập và xây dựng năng lực cho các tổ xung kích cộng
đồng ở hai khu vực dễ bị tổn thương nhất của phường Nhơn
Bình và Nhơn Phú.

Khi hệ thống quan trắc thu thập được thông tin chính xác và kịp
thời, các tin nhắn SMS sẽ được gửi tới các thành viên tổ xung
kích đúng thời điểm nguy cơ lũ lụt đạt tới ngưỡng cảnh báo, và
các thành viên này sẽ chuyển thông tin cảnh báo kịp thời tới
cộng đồng. Theo quy trình này, các tổ chức cứu trợ khẩn cấp ở
địa phương sẽ luôn ở tư thế sẵn sàng và các hộ dân sẽ có đủ thời
gian ứng phó với nguy cơ lũ. Khi lũ lụt thực sự xảy ra, bản đồ
Điều phối viên quốc gia:

Địa chỉ:

Giám đốc:

Địa chỉ:

Ngô Thị Lệ Mai
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