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Đi vào nhà trong khi có bão và  
và đi lên gác khi có lụt!
PHAN HƯƠNG GIANG
Tháng 6, 2018

V iệt Nam là một trong mười Quốc gia 
bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi 
khí hậu theo đánh giá Chỉ số Rủi ro 

Khí hậu Toàn cầu của Germanwatch. Trong 
những năm gần đây, Việt Nam ngày càng phải 
trải qua nhiều sự kiện khí hậu khắc nghiệt và 
không thể dự đoán trước được.

Chỉ tính riêng năm 2017, Việt Nam chịu ảnh 
hưởng của hơn 16 cơn bão; trong đó có 5 cơn 
bão trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh ven biển gây 
ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. 
Hơn 350 người đã thiệt mạng hoặc báo cáo 
mất tích. Hàng trăm ngàn ngôi nhà đã bị phá 
hủy, và hàng chục ngôi làng bị cô lập do lũ lụt.

“Tháng 9 năm ngoái đã xảy ra một trận lũ 
khủng khiếp. Nước tràn qua cửa sổ và mái 
nhà của tôi bị gió thổi bay. Vì sự an toàn của 
mình, tôi phải di tản đến văn phòng Uỷ ban 
Nhân dân xã để tránh lũ”, bà Phạm Thị Tiềm, 
54 tuổi, sống một mình ở xã Bình Chánh, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nói.

“Tôi rất lo lắng khi có bão hoặc lũ lụt vì tôi 
bị tật ở chân, tôi không thể chạy nhanh như 
những người khác được”, bà Tiềm khóc khi 
cho biết.

Ảnh: UNDP tại Việt Nam/Phan Hương Giang

Người dân ở đây coi căn nhà là tài sản quý 
giá nhất của họ, tuy nhiên ngôi nhà cũng dễ bị 
tổn thương nhất do thiên tai, đặc biệt là ở các 
tỉnh ven biển Việt Nam, những khu vực dễ bị 
ảnh hưởng nhất bởi thiên tai. Vì vậy, nhà an 
toàn đóng vai trò rất quan trọng trong việc cứu 
sống con người và giảm thiểu thiệt hại về tài 
sản do thiên tai gây ra.      

                                                   
Trong khuôn khổ của dự án hợp tác giữa 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và 
Qũy Khí hậu Xanh mang tên “Tăng cường 
khả năng chống chịu với những tác động của 
biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn 
thương ven biển Việt Nam” nhằm  hỗ trợ xây 
dựng nhà ở mang lại lợi ích cho các hộ nghèo 
theo các tiêu chí của Chính phủ. Ưu tiên sẽ 
được dành cho các hộ gia đình dân tộc thiểu 
số và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
người cao tuổi, gia đình có người khuyết tật, 
các hộ gia đình ở các vùng sâu vùng xa, các 
huyện nghèo nhất trong chương trình xóa đói 
giảm nghèo của Chính phủ và những người 
dễ bị tổn thương khác.

Cùng với Nghị định 48 nhằm hỗ trợ các hộ 
gia đình nghèo ở khu vực miền Trung xây 
dựng nhà an toàn, dự án sẽ cung cấp hỗ trợ 
về tài chính và kỹ thuật nhằm xây dựng những 
ngôi nhà an toàn.
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Bà Tiềm hiện sống trong ngôi nhà mới mà 
bà gọi đó là ngôi nhà an toàn, tại đây bà bán 
những đồ lặt vặt để kiếm chưa đầy 100.000 
Đồng mỗi tháng. Bà cất giữ hầu hết đồ đạc 
ở tầng lửng, nơi bà có thể ở an toàn hơn 
trong suốt thời gian lũ lụt, và trên tầng lửng 
có một cửa sổ lớn được sử dụng như một 
lối thoát khi cần di tản trong lũ lụt.

Ngôi nhà của bà được xây dựng với các 
tính năng an toàn được bổ sung như móng 
nhà được gia cố, cửa sổ, cửa ra vào được 
làm chắc chắn và  kín gió cũng như hệ thống 
thoát nước được lắp đặt.

“Tôi rất vui và không cảm 
thấy lo lắng nữa. Cảm ơn sự 
hỗ trợ của dự án rất nhiều. 
Bây giờ khi có bão, tôi sẽ đi 
vào trong phòng có mái bê 
tông. Khi có lũ lụt, tôi sẽ đi 

lên gác,” bà nói.

Bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia của 
UNDP Việt Nam cho biết: “Căn nhà là tài sản 
lớn nhất của các cá nhân và gia đình, việc 
xây dựng những căn nhà an toàn là rất quan 
trọng trong việc tăng cường khả năng thích 
ứng của hầu hết các hộ gia đình ở các vùng 
ven biển của Việt Nam.”

“Hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn và Bộ Xây Dựng, UNDP đang hỗ 
trợ xây dựng 4.000 căn nhà an toàn tại 5 
tỉnh duyên hải là Quảng Ngãi, Quảng Nam, 
Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa 
trong 4 năm tới.”
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Nhà an toàn
giúp người dân 
thay đổi cuộc sống
TRINA LOKEN
Tháng 6, 2018

B à Nguyễn Thi Mun, 77 tuổi, sống tại 
xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, 

Quảng Ngãi. Trong suốt những năm qua, 
cuộc sống của gia đình bà đặc biệt khó 
khăn. Chồng bà, ông Võ Khánh, 82 tuổi, bị 
bệnh triền miên và phải nằm viện. Cả gia 
đình có thu nhập ít ỏi và cứ mỗi khi bão đến, 
căn nhà của họ đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Do vị trí địa lý gần biển, xã Bình Chánh 
luôn phải hứng chịu cảnh bão, lũ. Mỗi lần 
triều dâng, các hộ dâng đều phải chạy đi sơ 
tán. “Cứ khi có bão, chính quyền xã lại đến 
đón tôi đi bằng thuyền để đến nơi cao hơn 
tránh trú, rồi phát cho tôi mỳ ăn liền chống 
đói,” bà Mun nói. Bà phải ở lại nơi trú đến 
tận khi nước lũ - thường dâng cao đến 1.5 
mét - rút đi sau vài ngày.

Ảnh: UNDP tại Việt Nam/Trina Loken

Trong khi bà Mun được các cán bộ xã cứu 
nạn khỏi bão, thì căn nhà của bà trở nên tồi 
tàn dần theo thời gian. 

Vậy nên, khi bà Mun và chồng nghe tin về 
một dự án mới của Chính phủ - hỗ trợ bởi 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc và 
Quỹ Khí hậu xanh (GCF) - hỗ trợ xây nhà an 
toàn, gia đình bà ngay lập tức đăng ký với 
địa phương. “Chúng tôi không có đủ tiền để 
tự xây nhà, nên cần giúp đỡ từ Nhà nước và 
các nhà tài trợ. Chúng tôi cực kỳ vui mừng 
khi nghe tin tức về chương trình xây nhà 
của dự án,” bà Mun nhớ lại.

Bà Mun chờ mong ngày căn nhà mới 
được hoàn thiện. Bà tin rằng có căn nhà thì 
mọi thứ sẽ khác khi bão lũ xảy ra: “Tôi có 
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thể đi lên gác lửng và ở đó trong suốt cơn 
bão, và còn cất chứa được đồ đạc giá trị 
và lương thực nữa. Tôi có thể tự đi lên gác 
vì cầu thang có lan can chắc chắn để vịn 
vào. Tôi sẽ mang mọi thứ cần thiết lên trên 
đó, như là nước uống, quần áo, gạo, đồ 
ăn, và cả một bếp ga nhỏ để có thể ở trên 
đó thoải mái.”

Nhà của dự án được xây theo kiểu chống 
chịu bão, lụt. Nhà an toàn phải có một gác 
lửng cao hơn mực nước tối đa được ghi 
nhận và được xây dựng rộng ít nhất 10m2. 

Tất cả nhà của dự án đều có kiến trúc 
kiên cố, vững chãi, xây từ các vật liệu chất 
lượng cao, với móng nhà chắc chắn. Trong 
quá trình xây dựng ngồi nhà mới, hàng 
xóm của bà Mun đã đến và xem thử, họ 
cũng muốn xây những ngôi nhà tương tự 
như nhà chống lụt.

Dù những cơn bão lũ gây khốn khó cho 
bà Mun và những người dân địa phương 
dễ bị tổn thương, bà vẫn vô cùng lạc quan 
về tương lai phía trước:

“Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ 
và rất vui vì được tham gia dự 
án. Dự án rất quan trọng đối 
với những người hưởng lợi và 

sẽ giúp mọi người thay đổi hẳn 
cuộc sống. Nhờ có nhà an toàn 
mà tôi nghĩ mình có thể sống 
được lâu hơn... có khi là thêm 

được cả 10 năm nữa!”

Bảy mươi bảy hộ dân nghèo đầu tiên ở 
Quảng Ngãi đã nhận hỗ trợ xây nhà từ dự 
án GCF, “Tăng cường khả năng chống chịu 
với những tác động của biến đổi khí hậu 
cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven 
biển Việt Nam.”
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An tâm khi có bão
PHAN HƯƠNG GIANG, KATE JEAN
Tháng 2, 2019

Bà Nguyễn Thị Mua và gia đình sống trong một cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, nơi 
thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn.

V          iệt Nam là một trong mười quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến 
đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi 

những hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên và khó lường hơn, cùng với 
đó là những thiệt hại nặng nề về người và của. 

“Chúng tôi mơ về một ngôi nhà an toàn hàng đêm,” bà Nguyễn Thị Mua nói.

Bà Mua cùng chồng và bốn người con đang sinh sống tại xã Vĩnh Hải, một xã 
ven biển Việt Nam, nơi thường xuyên phải hứng chịu thiên tai khắc nghiệt. Chỉ 
riêng trong năm 2017, Việt Nam đã hứng chịu 16 trận bão. Đã có hơn 350 người 
chết và hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy.

“Chúng tôi đã phải vay mượn để sửa nhà rất nhiều lần sau bão,” bà Mua nói. 
Thông thường, khi tình hình trở nên quá tồi tệ, gia đình bà buộc phải tá túc tại 
nhà hàng xóm cho đến khi sửa lại ngôi nhà để có thể ở được.

Thiên tai dự kiến sẽ trở nên ngày càng khắc nghiệt ở Việt Nam, và thiên tai 
đã và đang khiến cộng đồng vốn dễ bị tổn thương lại càng có nguy cơ chịu rủi 
ro cao hơn.

Nhà bà Mua chỉ cách biển 300 mét, cùng với tình trạng xâm nhập mặn, sinh 
kế của gia đình nhờ vào việc bà trồng cấy trên mảnh đất của mình, nơi ngày 
càng bị thu hẹp.
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Trước đây, hàng xóm của họ thường thuê họ thu 
hoạch lúa, đào khoai tây hoặc phụ làm xây dựng, 
những việc có thể giúp họ kiếm được khoảng 3 triệu 
đồng - 129 đô la Mỹ một tháng. Tuy nhiên, cho đến 
hiện tại, cả bà Mua và chồng đều không đủ sức khỏe 
và không thể làm những công việc trên và điều đó 
có nghĩa là ngay cả nguồn thu nhập ít ỏi cũng khó 
kiếm được. 

“Chúng tôi đã không thể làm việc và kiếm được 
bất kỳ khoản tiền nào trong một vài tháng, bà nói. 
Tất cả số tiền ít ỏi mà chúng tôi kiếm được chúng tôi 
phải chi cho thức ăn, đóng tiền học cho con, và tiêu 
một vài thứ khác.”

Cho tới khi dự án UNDP-GCF được thực hiện, 
dường như một ngôi nhà an toàn là ao ước và sẽ 
vẫn là một giấc mơ. Nhưng giờ đây, bà Mua và gia 
đình bà Mua có quyền tự hào khi có được một ngôi 
nhà bê tông vững chắc - một trong hàng nghìn ngôi 
nhà đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam để chống 
chịu một tương lai khí hậu không chắc chắn.

Với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu Xanh, UNDP và 
Chính phủ Việt Nam năm nay sẽ xây dựng hơn 1.300 
ngôi nhà an toàn, trồng và tái sinh 1.300 ha rừng 
ngập mặn ven biển. Rừng ngập mặn không chỉ đóng 
vai trò là vùng đệm chống lại nước biển dâng, hấp 
thụ carbon, mà còn duy trì đa dạng sinh học và tạo 
cơ hội tăng thêm thu nhập cho người dân.

Kế hoạch trong năm nay của Dự án được tiếp nối 
từ kết quả đạt được của năm 2018 với 1.098 ngôi 
nhà chống chịu được xây dựng và 200 ha rừng ngập 
mặn được phục hồi.

Sáng kiến   này sẽ góp phần giúp Việt Nam đạt 
được các Mục tiêu Phát triển bền vững – vào thời 
điểm cuối dự án năm 2022, dự kiến 1,9 triệu tấn 
carbon dioxide sẽ được hấp thụ. 

Bà Mua, chồng và bốn người con sống cách biển chỉ 300 mét. Họ đã dùng 
các cánh cửa cũ để che chắn và chống chọi trong các trận bão.

Những công đoạn cuối cùng của quá trình xây ngôi nhà ở chống chịu bão lụt 
của bà Nguyễn Thị Mua. Các tính năng mới bao gồm một gác lửng để chống 
lũ, mái được gia cố và sử dụng xi măng chất lượng cao. 

Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có một cuộc 
sống an toàn hơn, bảo đảm hơn cho các gia đình 
dễ bị tổn thương, đặc biệt các hộ gia đình có chủ 
hộ là nữ, người già neo đơn và gia đình có người 
khuyết tật.

“Đây là dự án đầu tiên trong khu vực ASEAN được 
Quỹ Khí hậu Xanh hỗ trợ. Dự án đã đạt được những 
thành công đáng kể và đang ngày càng được chú 
ý trên phạm vi toàn cầu” Đại diện thường trú của 
UNDP, bà Caitlin Wiesen cho biết. “Tôi hy vọng 
chúng ta có thể tiếp tục những thành công ấn tượng 
đã đạt được.”

Ngôi nhà mới của bà Mua được xây dựng dựa trên 
một thiết kế do chính gia đình lựa chọn. Ngôi nhà 
được gia cố bằng mái và móng với tường xi măng 
chắc chắn, đồng thời có 1 gác lửng nơi họ có thể 
tránh trú mỗi khi có lũ. 

“Từ khi có ngôi nhà an toàn này, chúng tôi cảm 
thấy an toàn hơn nhiều. Bây giờ, nếu có lũ lụt chúng 
tôi có thể chuyển đồ đạc, gạo và sách vở của các 
con lên tầng lửng” bà nói.

Dự án của GCF tại Việt Nam là một phần của một 
sáng kiến   rộng lớn tại khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, nhằm mục đích hỗ trợ các nước đang phát 
triển chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng phát thải 
thấp và chống chịu biến đổi khí hậu.

Với bà Mua và gia đình bà, sự hỗ trợ này có ý nghĩa 
trong một từ - An tâm.

“Giờ chúng tôi có một ngôi 
nhà an toàn để bảo vệ cuộc 
sống và tài sản rồi. Nhiều 

đêm nay chúng tôi không thể 
ngủ được vì cảm thấy quá 
hạnh phúc,” bà Mua nói.
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Bức tường
trước sóng biển

LÊ QUANG HẠNH
Tháng 8, 2019

“Có dải rừng này, từ nay thôn tôi không còn lo bị bão nữa rồi,” 
chỉ tay về phía cánh rừng trước mặt, ông Bùi Quyết Chiến, 

thôn Yên Lộc, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tự 
hào chia sẻ lại hành trình trồng nên cánh rừng này.
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Đa Lộc là xã ven biển thuộc tỉnh Thanh Hóa, 
hàng năm phải hứng chịu rất nhiều cơn bão, 
ngập lụt, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về nhà 
cửa, tài sản, vườn tược và cả tính mạng người 
dân. Trước tình hình đó, nhiều cuộc họp từ xã 
đến tỉnh đã được tổ chức để bàn giải pháp nhằm 
giảm thiểu thiệt hại, phòng chống thiên tai cho 
các địa phương ven biển, và một trong các giải 
pháp được ủng hộ của cả chính quyền và người 
dân là trồng rừng ngập mặn ven biển.

Theo lời ông Chiến kể lại, vào những ngày đầu 
triển khai, mọi người ai cũng nghĩ trồng rừng 
ngập mặn là đơn giản, tuy nhiên khi bắt tay vào 
làm thì nhận ra công việc này chẳng dễ chút nào. 
Thiếu vốn, thiếu kiến thức, kỹ thuật trồng rừng, 
chưa có nhiều kinh nghiệm cùng việc thủy triều 
lên xuống thất thường, mùa trồng rừng lại cận kề 
với mùa mưa bão đã khiến cho việc vận chuyển 
cây giống để trồng gặp nhiều khó khăn.  Công 
việc trồng rừng rất vất vả và đòi hỏi nhiều kỹ 
thuật, ông Chiến chia sẻ, mới đầu cắm cây xuống 
chưa kịp bén rễ đã bị sóng biển nhổ lên, trồng đi 
trồng lại mà chẳng còn được mấy cây.

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm 
trồng rừng để ngăn gió bão, giờ đây, xã Đa Lộc 
đã gặt hái được nhiều thành tựu trong việc trồng 
và phục hồi rừng ngập mặn. Đây là thành quả 
của sự phối hợp giữa chính quyền và người dân, 
cùng hỗ trợ từ dự án của Quỹ Khí Hậu Xanh (GCF) 
về tăng khả năng chống chịu vùng ven biển, các 
cơ quan chuyên môn của tỉnh đã cử cán bộ kỹ 
thuật hướng dẫn người dân trồng rừng, cung 
cấp cây giống, hướng dẫn dùng tre đóng thành 
hàng dày, tạo thành bức tường giảm sóng, cùng 
các phương pháp trồng, cắm cọc buộc giữ cây, 
chăm sóc bảo vệ rừng và tạo lối cho tàu thuyền 
không đi vào khu trồng rừng.

Chỉ vào khu rừng ngập mặn vừa mới trồng, ông 
Chiến chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất phấn 
khởi khi có thêm dự án của Quỹ Khí hậu Xanh 
hỗ trợ trồng rừng ngập mặn cho các xã ven biển, 
trong đó có xã Đa Lộc. Cánh rừng này không chỉ 
bảo vệ cho người dân của xã Đa Lộc chúng tôi 
mà còn cả các xã khác như Hưng Lộc, Ngư Lộc 
và Minh Lộc, vì đây là đoạn đê xung yếu nhất.”

Rừng ngập mặn được coi như một tấm lá chắn 
màu xanh bảo vệ con người, nhà cửa, và ruộng 
đồng khỏi thiên tai, bên cạnh đó còn mang lại 
nhiều lợi ích về kinh tế. Ông Nguyễn Viết Nghị, 
điều phối viên dự án tỉnh Thanh Hóa cho biết: 
“Trong năm nay, dự án Tăng cường khả năng 
chống chịu với những tác động của biến đổi khí 
hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven 
biển Việt Nam đã và đang tổ chức cho người 
dân địa phương trồng phục hồi khoảng 350 ha 
rừng ngập mặn nhằm phủ xanh các bãi bồi ven 
biển, cũng như trồng bổ sung cho những diện 
tích rừng chất lượng kém để tăng khả năng chắn 
gió bão.”

Hơn hai mươi năm qua, những nhành cây đầu 
tiên được trồng trên bãi bồi của xã Đa Lộc nay 
đã phát triển xanh. Gần 1,000 ha rừng ngập mặn 
đã được phục hồi và trồng dọc bãi bồi ven biển 
từ Hậu Lộc đến Nga Sơn, tạo thành bức tường 
thành vững chãi trước gió bão, sóng biển và bảo 
vệ các xóm làng bình yên mỗi mùa mưa bão.

Ông Bùi Quyết Chiến bên dải rừng ngập mặn mới trồng
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‘Giờ tôi không lo sợ gì hết’
Mùa xuân từ ngôi nhà an toàn tại 
xóm nghèo ven biển
LÊ NGA, NGÔ NGA
Tháng 1, 2020

Nằm ở phía bờ đông nam của huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam, xã đảo Tam Hải 
là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng 
nặng nề từ thiên tai và biến đổi khí hậu 

khi có nhiều khu vực vùng trũng thấp dễ bị ngập sâu 
và chia cắt mỗi mùa bão đến. Với địa hình ba mặt 
giáp biển, mảnh đất này được coi là nơi đầu sóng 
ngọn gió khi đánh giá rủi ro về thiên tai xảy ra luôn 
ở mức cao và tình trạng nước dâng, ngập lụt, xâm 
nhập mặn xuất hiện thường xuyên khiến cho người 
dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ bà Trần Thị Liễu, 82 tuổi, hiện đang sinh sống tại 
thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam, đến bây giờ vẫn nhớ như in cảm giác 
kinh hoàng khi bão về, gió mạnh, sấm rền vang lên 
ngoài cửa, thổi tốc mái ngôi nhà ngói đã cũ nát.

“Mỗi khi gió bão, cửa đập rầm rầm, căn nhà cũ đã 
từng tốc mái, cả nhà phải trốn chui dưới gầm bàn. 
Sau này nhờ địa phương đến di chuyển đi nơi khác 
nhưng cũng rất lo âu. Qua bão cũng không có tiền để 
sửa chữa.” Bà Liễu chia sẻ. 
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Gia đình bà Liễu là hộ nghèo, không có nguồn 
thu nhập nào khác ngoài tiền hỗ trợ của Nhà nước. 
Chồng mất sớm, bà một mình nuôi dạy hai con nhỏ. 
Thế nhưng cách đây 5 năm, con trai bà cũng qua 
đời vì bị đuối nước. Người con gái đã đi lấy chồng 
ở xa, nên giờ chỉ còn lại bà ở một mình trong căn 
nhà nhỏ.

Sống tại khu vực ven biển, bà Liễu thấm thía với 
việc chống chịu những trận bão, lụt đã từng xảy ra 
ở địa phương. Bàn tay gầy nhăn nheo nắm chặt 
lấy tay tôi, bà cụ dẫn qua căn nhà cũ dột nát với 
bức tường rạn nứt từ trên mái xuống sàn, vào bên 
trong thấy được cả những khoảng nắng vàng đang 
len qua hàng mái ngói bị lật từ sau trận mưa bão 
hôm nọ.

Bà Liễu nghẹn ngào kể lại: “Ngôi nhà này tôi xây 
cách đây 40 năm rồi, nhưng nay đã dột nát, xập xệ, 
mùa mưa đến là tốc hết cả ngói, cửa rả bay hết, 
không còn gì, tôi sợ lắm.” 

Có lẽ vì ám ảnh từ những hôm thời tiết khắc 
nghiệt ấy, nên ngay cả trong mơ, bà Liễu cũng 
không dám nghĩ sẽ có ngày mình được sống trong 
một căn nhà khang trang, rộng rãi, tránh trú được 
thiên tai.

Thế nhưng, từ năm 2018 đến nay, những hộ gia 
đình nghèo và có hoàn cảnh khó khăn như bà Liễu 
đã có thể phần nào vơi đi nỗi lo âu, khi được hỗ trợ 
xây dựng nhà an toàn chống chịu bão, lụt. Đây là 
một hợp phần đầy ý nghĩa trong khuôn khổ dự án 
“Tăng cường khả năng chống chịu với những tác 
động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ 
bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu 
Xanh (GCF), chính phủ Việt Nam và Chương trình 
phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

Với nụ cười móm mém, hiền hậu, bà Liễu chậm 
rãi dẫn chúng tôi vào thăm ngôi nhà mới, ánh mắt 
bà lấp lánh niềm vui, bởi căn nhà quét vôi màu 
xanh nhạt này giờ đây chính là nơi cư trú an toàn 
nhất của bà mỗi khi mỗi mùa mưa bão đến gần.

Căn nhà của bà Liễu rộng khoảng 30m2, có sàn 
vượt lũ 12m2, mái nhà được lợp tôn và có giằng 
chống bão, cầu thang dẫn lên tầng hai để tránh 
trú khi lũ dâng và có cửa thoát hiểm trong những 
trường hợp khẩn cấp. Bà Liễu là một trong số 436 
hộ gia đình nghèo khác tại tỉnh Quảng Nam được 
dự án GCF hỗ trợ xây dựng nhà theo mô hình 
chống chịu bão, lụt và đưa vào sử dụng. 

Bà rảo bước nhanh hơn dẫn chúng tôi xuống căn 
bếp mới, nay đã có nồi cơm điện, bếp ga và thùng 
gạo đầy thay cho cảnh củi đốt mù mịt khói của 
ngày xưa. Ở góc phòng khách của ngôi nhà mới là 
bàn thờ người chồng và con trai đã mất. 

Cụ bà Trần Thị Liễu trong căn nhà mới và căn nhà xưa kỷ niệm 
một thời chống bão lũ

Sống một mình đầy khó khăn, bà thấy rất biết ơn 
Nhà nước và dự án đã hỗ trợ cho mình có được 
căn nhà trong mơ và vững chãi, an toàn như vậy. 

“Từ khi có nhà mới, dù bão 
lụt to đến cỡ nào tôi cũng 

yên tâm ở yên trong nhà, khi 
nước dâng cao tôi lại chạy 
lên căn gác trên kia, giờ tôi 

không lo sợ gì hết.” 
Một mùa xuân nữa lại sắp đến, khóe mắt bà Liễu 

ánh lên niềm vui đầy hân hoan khi đứng dưới mái 
nhà trong mơ, phía xa vẫn là bờ ao và luỹ tre nơi 
xóm nghèo ven biển bao năm bà đã gắn bó. Dù 
phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19 và liên tiếp 
những trận bão chồng bão, lũ chồng lũ trong năm 
2020, nhưng nhờ có ngôi nhà chống chịu bão, lụt, 
bà Liễu đã có thể an toàn vượt qua một năm đầy 
khó khăn này.

“Đến giờ tôi đã hoàn toàn yên tâm 
khi có ngôi nhà mới, thích lắm, từ 

nay không phải lo bão về phải chạy 
ra trạm xá đi sơ tán nữa rồi.”
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Nhà an toàn che chở người dân 
khỏi bão lũ

THÀNH ĐẠT
Tháng 10, 2020

Sự gia tăng của những hiện tượng thời tiết 
cực đoan đang khiến nhiều người dân Việt 

Nam ở tỉnh Quảng Ngãi rơi vào khó khăn, khi ngày 
càng nhiều nhà cửa bị bão lũ tàn phá, không thể 
sửa chữa được. Tuy nhiên, một sáng kiến xây dựng 
nhà chống chịu bão, lụt cho những gia đình bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai đang dần thay đổi cuộc sống 
của người dân nơi đây. 

Bà Nguyễn Thị Ba bị khiếm thị, hiện đang ở một 
mình từ khi mẹ bà qua đời vào năm ngoái. Người 
phụ nữ 63 tuổi này ước gì mẹ mình có thể sống lại 
để chứng kiến giấc mơ lớn nhất của đời họ đã thành 
hiện thực - sở hữu một ngôi nhà mới.

“Giờ tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã có ngôi nhà 
mới, nơi tôi có thể an tâm sống hết phần đời còn lại 
của mình,” bà Ba chia sẻ. Nguồn thu nhập hiện có 
của bà đang dựa vào vài mẫu ruộng và một con bò 
cho hàng xóm thuê để cày ruộng. 

Tại xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, 
căn nhà 30m2 của bà Ba được khởi công vào 
tháng 5 và hoàn thành, bàn giao vào tháng 7. Ngôi 
nhà chống chịu bão, lụt được xây ngay cạnh căn 
nhà cũ. Trước đây, mỗi khi bão về, nhà cũ của bà 
thường bị hư hỏng hoặc dột nặng, khiến cho cả hai 
mẹ con phải mất ngủ nhiều đêm.

Phao cứu sinh cho hộ dân

Ngôi nhà mới của bà Ba là một trong 35 ngôi nhà 
chống chịu bão, lụt đầu tiên được xây dựng ở xã 
Đức Nhuận vào năm 2018. Những ngôi nhà này là 
một phần của Dự án Tăng cường khả năng chống 
chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho 
các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam, 
do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), Chính phủ Việt Nam 
và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
đồng tài trợ. 

Dự án đang được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng và UNDP trong 
thời gian 5 năm đến 2021.

Ông Trần Công Oanh, đại diện xã Đức Nhuận, đầu 
mối của xã phụ trách tham gia vào Dự án từ năm 2018 
cho biết, người dân ở đây đang phải sống trong điều 
kiện rất khó khăn. Phần lớn dân cư đều là nông dân, 
cuộc sống trong những ngôi nhà xập xệ của họ rất 
khổ sở mỗi khi lũ bão tràn về. 

Ông Oanh nói: “Tất cả những ngôi nhà an toàn mới 
được xây dựng và trao miễn phí cho những hộ nghèo 
và hộ có chủ là bà mẹ đơn thân ở địa phương. “Kể từ 
khi chuyển đến những ngôi nhà mới, cuộc sống của 
họ trở nên tốt hơn và cảm thấy an toàn hơn mỗi khi có 
bão hay thời tiết xấu”.

Nhà chống chịu bão, lụt được xây dựng ngay cạnh ngôi nhà cũ, không làm gián đoạn cuộc sống của người dân.
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Cuối năm 2019, Quảng Ngãi hứng chịu thêm trận 
bão lớn Matmo, nhiều ngôi nhà đã bị hư hại, ông 
Oanh kể lại.

“Tuy nhiên, tất cả các ngôi nhà an toàn của Dự án 
đều không bị ảnh hưởng vì kết cấu đã thiết kế đặc 
biệt để chống chịu trong những trận thiên tai như 
vậy,” ông nói. “Đây là một phép màu, biến ước mơ sở 
hữu ngôi nhà mới của nhiều người nông dân nghèo 
thành hiện thực”.

Tất cả các hộ gia đình trong xã đều sống bằng nghề 
trồng lúa, thu hoạch hai vụ một năm, với thu nhập bình 
quân hàng năm khoảng 6 triệu đồng (260 đô la), hay 
500 ngàn đồng (22 đô la) mỗi tháng, tương đương với 
giá tiền mua vài tách cà phê ở các thành phố lớn như 
Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hộ dân tại địa phương, đặc biệt là các hộ 
nghèo và hộ có phụ nữ làm chủ hộ có mong muốn 
được hỗ trợ nhà ở chống chịu bão lụt sẽ đăng ký với 
chính quyền xã, sau đó danh sách hộ dân hưởng lợi 
sẽ được rà soát và lựa chọn bởi một ban chuyên môn, 
gồm đại diện các ban, ngành của tỉnh. Thiết kế nhà 
và các thông số kỹ thuật được Sở Xây dựng tỉnh phê 
duyệt, tuy nhiên, các hộ dân có thể tự chọn thiết kế 
và thuê nhân công địa phương xây dựng bằng nguồn 
tiền được Dự án hỗ trợ thông qua ngân hàng.

Một mô hình mới

Các ngôi nhà chống chịu bão, lụt này được thiết 
kế đơn giản, xây dựng bằng xi-măng với cấu trúc 
kiên cố, gồm một tầng lửng để chống ngập lụt cùng 
mái nhà được gia cố chắc chắn. Khi thiên tai, lũ lớn 
xảy ra, tầng lửng là nơi giúp người dân trú nạn và 
sinh hoạt, ngoài ra còn là nơi để lưu trữ các đồ vật 
có giá trị, tránh khỏi việc lũ làm hỏng hoặc cuốn trôi.

Mỗi căn nhà được tài trợ khoảng 1.700 đô la từ 
dự án cùng 600-800 đô la từ các chương trình của 
Chính phủ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về 
chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, 
tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Người dân có 
thể tự góp thêm tài chính nếu có nhu cầu mở rộng, 
xây dựng thêm cho căn nhà.

Trong thực tế, những ngôi nhà chống chịu bão, 
lụt như thế này không chỉ được xây dựng ở xã Đức 
Nhuận mà còn ở nhiều địa phương khác trên địa 
bàn huyện Mộ Đức, cùng với 3 huyện Bình Sơn, Tư 
Nghĩa, Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng 
Ngãi. Vốn đầu tư từ GCF để xây dựng tổng số 683 
căn nhà loại này là 1,19 triệu USD, ngoài ra còn hơn 
9 tỷ đồng (391.000 đô la) từ ngân sách nhà nước 
và tất cả sẽ được giải ngân trong thời gian từ năm 
2017 đến năm 2021.

Đến nay, khoảng 543 ngôi nhà chống bão đã 
được xây dựng, với khoảng 140 ngôi nhà được 
hoàn thành vào năm 2020. Theo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chủ dự án tỉnh Quảng 
Ngãi, hơn 3.400 người được hưởng lợi từ Dự án.

“Những ngôi nhà này đã bảo vệ nhiều người dân 
địa phương trong thiên tai và thời tiết khắc nghiệt. 
Nhà an toàn đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống 
của người dân ở những khu vực thường xuyên bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai trong tỉnh,” theo Phó giám 
đốc Ban quản lý dự án tỉnh GCF, Hoàng Văn Huy.

Theo đó, ông Trần Công Oanh hy vọng sẽ có thêm 
nhiều ngôi nhà chống chịu bão, lụt tiếp tục được 
xây dựng ở xã Đức Nhuận này. “Nhiều nông dân 
nghèo như bà Nguyễn Thị Ba đang ao ước được 
sống trong những ngôi nhà an toàn, vì nhà ở hiện 
tại của họ đã dột nát và nguy hiểm, đe dọa đến tính 
mạng. Bão lũ là cơn ác mộng lớn nhất của họ.”

Bà Nguyễn Thị Lang trong ngôi nhà chống bão mới.
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NGUYỄN THANH LÂM - Cán bộ xã Bình Thuận

Xã Bình Thuận nằm trong vùng lũ, cứ mỗi khi mưa lũ về là 
người dân sống nơi đây lại phải gánh chịu thiệt hại. Hầu hết 
chúng tôi đều làm nông nghiệp và chỉ kiếm được ít tiền, nên 
chúng tôi không có đủ tiền để chi trả cho việc sửa chữa. Vì 
vậy, các hoạt động của UNDP rất có ý nghĩa với chúng tôi khi 
thiên tai và biến đổi khí hậu vẫn còn kéo dài.

Đến nay, đã có khoảng 23 hộ nhận được hỗ trợ về nhà ở 
an toàn. Mọi người đều vui mừng phấn khởi vì những ngôi 
nhà mới được xây dựng chắc chắn và có thể chống chọi 
trước nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, những 
ngôi nhà này vẫn còn khá nhỏ, ít nhất 30 hộ gia đình khác 
nữa cũng cần được hỗ trợ như vậy. Đây là năm đầu tiên 
chúng tôi được hưởng các gói hỗ trợ này và chúng tôi hy 
vọng trong những năm tiếp theo, hầu hết các hộ khó khăn ở 
xã Bình Thuận cũng sẽ được hỗ trợ tương tự.

PHẠM THỊ EM - Người dân xã Bình Thuận

Nhờ có ngôi nhà mới, gia đình chúng tôi có thể tập trung 
kiếm sống thay vì lo lắng về thiên tai và thiệt hại. Trước khi 
nhận hỗ trợ nhà ở an toàn, chúng tôi lúc nào cũng phải vật 
lộn mỗi khi mùa mưa lũ về. 

Ngôi nhà cũ của chúng tôi rất dễ hỏng, lần nào chúng tôi 
cũng phải mất tiền để sửa nhà. Thay vì dùng tiền để trang 
trải cuộc sống hàng ngày, chúng tôi đã phải chi rất nhiều cho 
việc sửa nhà. Khoảng thời gian đó thật kinh khủng.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi với ngôi nhà mới. Ngôi 
nhà mới có kết cấu rất vững chắc và có thể chịu được mọi 
loại thời tiết. Ngôi nhà là tài sản quý giá nhất của người nông 
dân nên chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của Dự án.

BÙI THỊ DON - Người dân xã Bình Thuận

Trong những năm qua, gia đình chúng tôi phải luôn chống 
chọi với thiên tai và thời tiết. Không giống các hộ dân khác, 
chúng tôi không sống trong vùng ngập lũ. Tuy nhiên, ngôi 
nhà của chúng tôi đã quá cũ và xuống cấp nên không thể 
chịu được những trận mưa lớn. Vì vậy, sau khi có nhà mới, 
gánh nặng của chúng tôi đã được giảm bớt đi rất nhiều.

Chúng tôi làm nông là chủ yếu nên thu nhập luôn dao động 
và phụ thuộc vào mùa màng. Vào mùa mưa, chúng tôi hầu 
như không kiếm được nhiều tiền như mùa xuân hoặc 
mùa hè.

Hơn nữa, mưa lớn cũng ảnh hưởng đến chất lượng cây 
trồng. Vì vậy, không những không kiếm được tiền mà nhà 
còn bị hư hỏng do mưa lũ.

Nên nhờ có ngôi nhà mới, một trong những vấn đề lớn của 
chúng tôi đã được giải quyết. Từ đó, chúng tôi có thể tập 
trung hơn vào việc kiếm sống trong mùa mưa lũ. 
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Nhà an toàn chống bão
mang lại hy vọng cho nhiều gia đình
HOÀNG OANH
Tháng 11, 2020

H ơn 3.200 ngôi nhà chống chịu bão, lụt 
đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hàng 

nghìn người dân ở 5 tỉnh ven biển miền Trung sau 
đợt mưa lũ lịch sử từ ảnh hưởng của nhiều trận bão 
liên tiếp, đặc biệt gần đây nhất là bão Molave.

Chỉ vài giờ trước khi cơn bão mạnh nhất được 
ghi nhận trong vòng 20 năm trở lại đây ở Việt Nam 
đổ bộ về, gia đình chị Bùi Thị Chín ở huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang làm những công tác 
chuẩn bị cuối cùng để chuẩn bị ứng phó với mối 
nguy hiểm sắp ập đến.

Với hàng triệu hộ gia đình ở các tỉnh duyên hải 
miền Trung, bão lũ đã trở thành một phần quen 
thuộc trong cuộc sống từ bao đời nay. Tuy nhiên, 
năm 2020 thực sự là một năm chồng chất thiên tai 
khi nơi đây phải hứng chịu những trận bão mạnh 
nhất kéo dài nhiều tuần, cộng thêm những khó khăn 
từ cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu trong những 
tháng gần đây.

Chị Chín cho biết, khi nghe tin bão Molave   tiến 
vào đất liền, chị đã rất lo lắng và không thể ngủ 

được mấy đêm liền. Theo dự báo, tâm bão nhiều 
khả năng sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi. “Gió bắt 
đầu thổi dữ dội từ chiều. Tuy nhiên, gia đình tôi đã 
kịp thời gia cố nhà cửa và chuyển các đồ đạc lên 
gác xép, nên tôi cảm thấy an toàn hơn. Vợ chồng 
tôi cũng sẽ ở lại trên gác xép vài ngày tới vì mưa lớn 
có thể gây ngập lụt”, chị Chín nói.

Ngôi nhà của gia đình chị Chín là một trong hơn 
3.200 ngôi nhà an toàn chống chịu bão lũ lụt được 
xây dựng tại các tỉnh duyên hải miền Trung như 
Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng 
Nam và Quảng Ngãi do Quỹ Khí hậu xanh, Chính 
phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) đồng tài trợ. Dự án nhằm Tăng cường 
khả năng chống chịu với những tác động của biến 
đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven 
biển Việt Nam.

Cùng với Quảng Ngãi, các tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế cũng phải hứng chịu 
những trận mưa xối xả, dai dẳng, gây ngập lụt và 
sạt lở đất trên diện rộng. Theo báo cáo của UNDP 
và Tổng cục Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ Nông 

Ảnh: UNDP tại Việt Nam
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nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tại các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, tính 
từ thời điểm ngày 5/10, ngay trước khi bão Molave 
đổ bộ, đã có gần 150 người thiệt mạng hoặc mất 
tích, hơn 270.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 37.500 
ngôi nhà bị hư hại và khoảng 57.000 người đã phải 
sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời. 

Nơi trú ẩn an toàn

Trong thời gian lũ đến, những ngôi nhà chống chịu 
bão, lụt như của chị Chín bắt đầu phát huy tác dụng 
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người 
dân. Tại Thừa Thiên-Huế, nơi bị ngập lụt nghiêm 
trọng, gần 600 ngôi nhà an toàn đã đứng vững, 
vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ngay cả 
trong đợt lũ lụt lịch sử vài tuần qua. 

Trong khi đó, tại Quảng Bình, nhiều người dân đã 
mất đi gần hết tài sản vì nước lũ, nhưng cũng có 
những người may mắn hơn, khi những ngôi nhà 
chống chịu bão, lụt không chỉ là nơi trú ẩn an toàn 
cho họ mà còn là nơi cất giữ lương thực và nhu yếu 
phẩm của cả gia đình. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Được ở xã Sơn Thủy, 
huyện Lệ Thủy là một trong những hộ gia đình như 
vậy. Anh cho biết ngôi nhà là tài sản có ý nghĩa của 
cuộc đời anh, và anh đã quyết định xây dựng nó 
sau khi nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ UNDP 
cũng như chính quyền địa phương.

Với chị Dương Thị Tình, trú tại xã Sơn Thủy, 
Quảng Bình, cũng chia sẻ sự biết ơn sâu sắc khi 
được sở hữu một ngôi nhà an toàn đầy kiên cố, bởi 
nó không chỉ là mái ấm của gia đình chị mà còn là 
mái ấm chung của nhiều nhà lân cận trong những 
ngày mưa lũ vừa qua. Chị Tình nói: “Chúng tôi may 
mắn có một chỗ ở ấm cúng và an toàn.”

Theo ông Đào Xuân Lai, Trợ lý Trưởng Đại diện 
thường trú UNDP, Trưởng Ban Biến đổi khí hậu và 
Môi trường, nhà an toàn chống chịu bão, lụt phải 
đảm bảo các tiêu chí như ngăn được bão lũ, có sàn 
chống lũ, đồng thời chi phí xây dựng không được 
quá tốn kém.

“Một ngôi nhà chống chịu bão, lụt đạt tiêu chuẩn 
phải có phần móng làm bằng bê tông cốt thép, 
gạch hoặc đá, cột và dầm bằng bê tông cốt thép, 
tường được xây bằng gạch hoặc đá, có sàn chống 
lũ và mái nhà chống chịu được gió mạnh có tốc độ 
khoảng 100km/giờ,” ông Lai giải thích. Móng nhà 
cần phải xây cao hơn so với bình thường và nền 
nhà chống lũ phải tối thiểu cao hơn 1,5m so với 
mực nước lũ 6 mét của trận lũ lịch sử năm 1999. 
Tầng chống lũ (Gác lửng) phải có diện tích tối thiểu 
là 10 mét vuông và được xây bằng bê tông cốt thép 
hoặc gỗ đặc với sàn nhà an toàn bằng sắt, thép 
hoặc gỗ chắc chắn.

Tương lai không còn lo về lũ 

Khả năng chống chịu của những ngôi nhà này sau 
những trận lũ lớn đã minh chứng cho những ưu 
điểm vượt trội của mình. Đặc biệt, đối với các hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn - đối tượng chính 
của Dự án - các ngôi nhà chống chịu bão, lụt đã 
giúp bảo vệ tính mạng, tài sản, nhanh chóng ổn 
định sinh kế, góp phần xây dựng một cộng đồng 
an toàn và chủ động giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu.

Chính vì vậy, đã có những lời kêu gọi nhân rộng 
mô hình nhà ở chống chịu bão, lụt tại các tỉnh ven 
biển miền Trung thường xuyên bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Sơn 
Thủy, Quảng Bình cho biết, “Ngoài những hộ nghèo 
và khó khăn, chúng ta nên mở rộng phạm vi hỗ trợ 
cho các hộ cận nghèo để họ có thể xây nhà an toàn 
ở những địa phương đặc biệt khó khăn.”

Đề xuất này là một phần trong kế hoạch của Dự 
án UNDP nhằm nhân rộng các mô hình nhà ở chống 
chịu thiên tai. Theo bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại 
diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, UNDP đã 
huy động được 100.000 đô la từ các nguồn lực 
khẩn cấp để hỗ trợ Chính phủ và những người dân 
yếu thế và bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung xây 
dựng những ngôi nhà an toàn như vậy.

Bên cạnh 600 ngôi nhà chống chịu bão lũ ở Thừa 
Thiên-Huế, hơn 1.000 ngôi nhà ở Quảng Bình, 
Quảng Nam và hàng nghìn ngôi nhà khác ở các địa 
phương tại Quảng Ngãi và Thanh Hóa đã dần được 
xây dựng từ năm 2017 và sẽ tiếp tục được thi công 
đến hết năm 2021. Hơn 800 ngôi nhà an toàn khác 
đã được lên kế hoạch xây dựng trong năm tới.

Bà Wiesen tái khẳng định: “UNDP sẽ tiếp tục hỗ 
trợ những người dân dễ bị tổn thương và bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt thông qua việc xây dựng những 
ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt.”

Một ngày sau khi bão Molave   đổ bộ trực tiếp vào 
Quảng Ngãi, với sức gió lên tới 100km/giờ khiến 
nhiều ngôi nhà bị tốc mái và cây lớn bị bật gốc, chị 
Bùi Thị Chín cho biết cả gia đình chị vẫn được an 

Thiên tai ở khu vực miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề 
đến cuộc sống của người dân địa phương.
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toàn và tài sản không bị thiệt hại nhiều. Vợ chồng 
chị cảm thấy an tâm hơn nhiều, ngôi nhà vẫn làm 
tốt nhiệm vụ của mình bất chấp mưa to gió lớn ở 
bên ngoài.

Chị Chín xúc động nói: “Người Việt Nam có câu 
an cư, lạc nghiệp. Hy vọng nhiều người dân Quảng 
Ngãi quê tôi cũng như người dân các tỉnh miền 
Trung khác sẽ có được những ngôi nhà ấm áp, an 
toàn như vậy để bão lũ không còn trở thành nỗi ám 
ảnh và gây thiệt hại nặng nề.”

Trên thực tế, ở Việt Nam, nhiều mẫu thiết kế nhà 
chống bão đa dạng như nhà nổi, nhà bằng cột bê 
tông đã được xây dựng ở một số tỉnh miền Trung 
và miền Nam. 

“Hầu hết các ngôi nhà được xây trong Dự án 
đều rất chắc chắn và vượt cả các tiêu chuẩn yêu 
cầu. Các ngôi nhà đều rất kiên cố, vững chắc”, ông 

Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý 
Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng 
cho biết.

Những ngôi nhà này không chỉ được xây dựa trên 
sáng kiến   và hỗ trợ của UNDP mà còn từ nguồn vốn 
vay ngân hàng chính sách và hỗ trợ của các nhà 
tài trợ quốc tế, nguồn lực của địa phương và các 
nguồn lực xã hội khác.

“Chúng tôi đã thiết lập một Dự án nhằm xây dựng 
4.000 ngôi nhà chống chịu bão, lụt cho những người 
nghèo dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong quá trình 
thực hiện Dự án này, chúng tôi đã nhận được sự 
đánh giá cao của người dân địa phương và họ rất 
phấn khởi. Hiện tại, các tỉnh đang triển khai Dự án, 
vì kinh phí xây nhà không quá lớn nên chúng tôi 
tin rằng Dự án đã mang lại kết quả rất thiết thực,” 
ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Phòng, chống thiên tai cho biết.

Các ngôi nhà chống chịu bão, lụt là nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong các trận lũ.
Photo: UNDP in Viet Nam
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Chuyển đổi sinh kế nhờ 
bảo vệ rừng ngập mặn

NGUYỄN THANH
Tháng 11, 2020

Qua những trận thiên tai nặng nề liên tiếp xảy 
ra ở miền Trung, người dân ở khu vực Nam 
Trung Bộ tại xã Bình Thuận, tỉnh Quảng Ngãi 

đang phải vật lộn để kiếm sống. Tuy nhiên, cuộc 
sống của người dân nơi đây đã bắt đầu phát triển 
hơn nhờ một sáng kiến trồng rừng ngập mặn - vừa 
cản gió cản bão cho những ngôi làng, vừa phát 
triển du lịch sinh thái.

Ngồi thảnh thơi trên chiếc thuyền tam bản bằng 
gỗ, anh Phạm Duy Nghĩa, 43 tuổi, say sưa ngắm 
nhìn khu rừng ngập mặn phía trước, lấp ló dưới ánh 
nắng là những tán lá xanh mướt điểm xuyết cùng 
từng chùm hoa trắng li ti.

Xung quanh là những cánh cò trắng đậu trên 
những tán cây được trồng ngay hàng thẳng lối ở 
mặt đầm Bàu Cá Cái rộng mênh mang tại ấp Thuận 
Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khung 
cảnh nơi đây đẹp tựa như một bức tranh màu nước 
được vẽ nên bởi con người và thiên nhiên.

Khoảng 10 năm về trước, anh Nghĩa và người 
dân địa phương thường đánh bắt cá ở đây, công 
việc này mang về cho họ mức thu nhập bình quân 
khoảng 700.000-800.000 đồng/hộ. 

Tuy nhiên, nguồn nước ngày càng trở nên ô 
nhiễm, dẫn đến việc không còn cá để đánh bắt, đời 
sống của người dân trở nên bấp bênh. Nhiều người 
đã rời đi đến những thành phố lớn để kiếm sống. 

Hiện tại, trong làng đa số là người già và trẻ em, 
cùng một số phụ nữ vẫn duy trì sinh kế bằng việc 
chăn bò và trồng lúa.

“Nhưng giờ đây, cuộc sống của 
chúng tôi đã thay đổi, ngày càng 

có nhiều người bắt đầu quay trở lại 
làng để sinh sống”, anh Nghĩa nói.

Năm 2014, chính quyền tỉnh bắt đầu triển khai 
trồng rừng ngập mặn tại đầm Bàu Cá Cái, nơi tiếp 
giáp trực tiếp với biển. Tuy nhiên, phải đến năm 
2016, khi có dự án trồng rừng ngập mặn thực hiện 
nhằm mở rộng đề án trước đó, cuộc sống của 
những người dân như anh Nghĩa mới bắt đầu có 
chuyển biến tích cực.

“Tôi cùng nhiều người dân địa phương đã tham 
gia vào dự án và bắt đầu trồng cây trong đầm. 
Nguồn nước dần được cải thiện khỏi tình trạng ô 
nhiễm, hiện giờ dòng nước rất trong, thậm chí còn 
có thể nhìn thấy cá. Nơi này giờ đã trở thành một 
khu rừng ngập mặn,” anh Nghĩa khua mái chèo và 
kể lại.

Lá chắn xanh chống bão

Những trận bão gần đây xảy ra tại Quảng Ngãi 
là một trong những trận bão có cường độ mạnh 
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nhất, gây nhiều thiệt hại nặng nề đến sinh kế của 
hàng trăm nghìn hộ gia đình. Tuy nhiên, đối với 
những người nông dân như bà Nguyễn Thị Hải, 53 
tuổi, sinh sống tại xã Bình Thuận, thiệt hại hầu như 
không đáng kể khi nhà cửa cùng cây trồng của gia 
đình bà vẫn còn nguyên sau cơn bão.

“Rừng ngập mặn thật sự hữu ích và có thể bảo vệ 
nhà cửa của dân làng chúng tôi,” bà chia sẻ. “Nhà 
tôi có một vườn cây đu đủ, dễ bị dập hỏng bởi gió 
mạnh. Nhưng sau trận bão vừa rồi chỉ có một vài 
cây bị đổ thôi.”

Phó giáo sư Lê Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Biến 
đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ, cho biết khu rừng 
ngập mặn này “không chỉ duy trì sinh kế cho người 
dân địa phương, mà còn đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng 
tránh bão và giảm đi đáng kể những tác động từ 
thiên tai.”

Ông Tuấn nhấn mạnh thêm, mô hình này cần 
được mở rộng thực hiện trên nhiều địa phương 
khác ở Việt Nam.

Dự án trồng rừng ngập mặn tại xã Bình Thuận này 
là một hợp phần của dự án lớn nhằm tăng cường 
khả năng chống chịu với những tác động của biến 
đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven 
biển Việt Nam, do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), Chính 
phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) thực hiện.

Các khu vực trồng rừng ngập mặn đã tạo ra một 
vùng đệm quan trọng chắn giữa biển và cộng đồng 
sinh sống ven biển. Quỹ GCF đang hỗ trợ trồng và 
phục hồi khoảng 4.000 ha rừng ngập mặn ở các 
vùng ven biển dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của 
biến đổi khí hậu, gồm các tỉnh Nam Định, Thanh 
Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú 
của UNDP tại Việt Nam cho biết: “Rừng ven biển, 
đặc biệt là rừng ngập mặn, đóng vai trò thiết yếu 
trong việc bảo vệ cuộc sống của những cộng đồng 
dễ bị tổn thương trước triều cường do tác động từ 
thiên tai và biến đổi khí hậu.”

Trong những năm gần đây, Chính phủ chú trọng 
ban hành hàng loạt chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng ngập mặn trước thực trạng nhức nhối về suy 
giảm rừng ngập mặn do xói mòn và bồi tụ đất. 
Rừng bị mất đi cả về số lượng và chất lượng bởi 

những yếu tố tự nhiên như sóng, gió, bão cùng tác 
nhân đến từ con người như xây dựng, khai thác và 
nuôi trồng thủy sản.

“Nhân tố con người là nguyên nhân chính dẫn 
đến tình trạng suy giảm rừng ngập mặn, bao gồm 
việc khai thác và xây dựng trái phép. Đây là lý do 
UNDP hoạt động tích cực trong việc trồng và tái 
tạo rừng ngập mặn, khuyến khích cộng đồng địa 
phương phát triển sinh kế bền vững và cùng chính 
quyền địa phương xây dựng kế hoạch trồng và bảo 
vệ rừng,” bà Wiesen chia sẻ.

Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái đặc trưng của 
vùng ven biển Việt Nam và là hệ sinh thái chuyển 
tiếp giữa môi trường nước ngọt và nước biển. Rừng 
đóng góp rất lớn cho môi trường của địa phương, 
đặc biệt là giúp bảo vệ đê điều, chống xói mòn, ổn 
định đất đai, bảo vệ ven bờ sông và giảm bớt ảnh 
hưởng từ bão, lốc xoáy cùng nước biển dâng.

Bên cạnh đó, rừng ngập mặn còn mang đến 
nhiều lợi ích như lấy gỗ, nguồn lợi thủy sản, du lịch 
sinh thái, màng lọc sinh học tự nhiên, đặc biệt là 
hình thành lá chắn bảo vệ đê biển, giữ đất, tích tụ 
và hấp thu CO2.

Sinh kế mới cho người dân

Cùng với tác dụng chống bão, rừng ngập mặn 
còn mang đến cho người dân nhiều lợi ích khác, 
một trong số đó là trở thành điểm du lịch sinh thái 
thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Trước năm 2019, bà Nguyễn Thị Hải sinh sống 
bằng nghề đánh bắt cá trên biển. Tuy nhiên, giờ đây 
gia đình bà chuyển sang làm công việc chở khách 
du lịch bằng thuyền tam bản tham quan đầm phá. 
Nhà bà Hải hiện đang sở hữu ba chiếc thuyền.

Chồng bà, ông Nguyễn Khương, 54 tuổi, từng làm 
việc nhiều năm tại Cảng quốc tế Germadept, tỉnh 
Quảng Ngãi, nhưng giờ ông cũng làm lái thuyền 
kiêm hướng dẫn viên du lịch.

“Trung bình, gia đình tôi có thể 
kiếm được khoảng 6 triệu đồng (260 
đô la) một tháng nhờ công việc này,” 

ông Khương chia sẻ.



25

Giống như nhiều người dân địa phương khác, 
anh Phạm Duy Sử, 49 tuổi, cũng trở thành một 
hướng dẫn viên du lịch. Năm ngoái, anh Sử đang 
làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép của 
tập đoàn Hòa Phát ở huyện Bình Sơn. Nhưng sau 
đó anh cũng nghỉ việc và bắt đầu làm nghề du lịch 
tại đầm phá.

“Tôi rất vui với công việc chèo thuyền hiện tại,” 
anh Sử cười rạng rỡ. “Tôi có thể kiếm được khoảng 
500.000 đồng (21,70 đô la) một ngày, số tiền này 
gấp ba lần mức lương mà tôi nhận được ở công 
việc trước đây.”

Theo lãnh đạo xã, kể từ khi rừng ngập mặn phát 
triển, ban lãnh đạo xã Bình Thuận đã thành lập 3 
nhóm hướng dẫn viên du lịch cùng nhiều thuyền 
tam bản tự chèo tay thay vì sử dụng động cơ nhằm 
bảo vệ môi trường.

Dự án cũng hỗ trợ 3.000 con vịt biển giống cho 10 
hộ dân trong xã cùng thuốc men, thức ăn nuôi vịt. 
15 hộ gia đình khác cũng được hỗ trợ tham gia vào 
công tác quản lý, bảo vệ rừng, 40 hộ đảm nhiệm 
việc trồng và chăm sóc rừng ngập mặn.

Anh Phạm Duy Nghĩa và nhiều người dân khác 
đang ấp ủ dự định nuôi cua ở đầm phá để kiếm 
thêm thu nhập. Anh Nghĩa cho biết, 20.000 con cua 
giống trị giá khoảng 2 triệu đồng (87 đô la) có thể 

mang về lợi nhuận 15-20 triệu đồng (650-870 đô la) 
chỉ sau ba tháng, nếu công việc kinh doanh diễn ra 
thuận lợi.

“Rất rõ ràng, rừng ngập mặn đã thay đổi cuộc 
sống của chúng tôi”, anh Nghĩa nói. “Chúng tôi hy 
vọng dự án có thể mở rộng thêm diện tích trồng 
rừng ngập mặn và biến nơi đây thành khu rừng lớn 
hơn để có thể đón thêm nhiều khách du lịch.”

Cách nhà anh Nghĩa không xa là một khu vực 
trồng rừng ngập mặn mới, các cây trồng đang 
dần lớn lên từ mặt nước. “Trong vòng hai năm tới, 
những cây mới này sẽ mọc thành rừng, đồng nghĩa 
với việc người dân chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt 
hơn. Trồng rừng ngập mặn chính là gieo hạt trồng 
trái ngọt cho tương lai sau này,” anh Nghĩa nói.

Với gia đình bà Hải và ông Khương, họ cho biết 
con gái mình sắp tới sẽ tốt nghiệp chuyên ngành du 
lịch tại trường đại học ở Đà Nẵng.

“Chúng tôi hy vọng nơi đây sẽ trở 
thành một điểm du lịch lớn, con gái 
tôi có thể về nhà và trở thành một 
hướng dẫn viên du lịch tại đầm,” 

ông Khương nói.
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UNDP giúp người dân Quảng Ngãi 
tăng khả năng chống chịu trước thiên tai
THU HOA
Tháng 11, 2020

Người dân tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung khắc phục 
hậu quả sau bão Molave. Họ đã sống sót sau 
trong bão mạnh nhất thập kỷ đổ bộ vào đất 

liền nhờ vào mô hình nhà an toàn thuộc dự án Tăng 
cường khả năng chống chịu với những tác động của 
biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương 
ven biển Việt Nam. Dự án được tài trợ bởi Chính phủ 
Việt Nam, Quỹ Khí Hậu Xanh (GCF) và Chương trình 
Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Cơn bão Molave càn quét tỉnh Quảng Ngãi vào 
cuối tháng 10, là cơn bão lớn nhất mà bà Huỳnh Thị 
Phương, 80 tuổi, xã Bình Thuận từng chứng kiến trong 
đời. Chỉ trong vài giờ, dưới ảnh hưởng của cơn bão, 
nhiều cây cối gãy đổ, nhà cửa bị phá hủy ngổn ngang 
cùng mùa màng, hoa màu bị nhấn chìm. Ngôi nhà của 
ông Nguyễn Bông bị hư hại nặng nề, giờ ông đang 
phải tạm tá túc ở nhà người thân, cơn bão đến đã thổi 
tốc mái và làm nứt, bong tróc nhiều mảng tường của 
ngôi nhà tình thương mà ông được tặng từ mấy năm 
trước. Số tiền dự tính để sửa lại căn nhà rơi vào 860 
đô la. Nhà của anh Nguyễn Long cũng bị cơn bão ảnh 
hưởng, nhưng vì mức độ thiệt hại nhẹ nên anh Long 
quyết định tự sửa nhà bằng tiền của mình, để tiền cứu 
trợ giúp đỡ cho những bà con gặp khó khăn hơn. Vì 
bão đến, anh Long cùng những ngư dân địa phương 
khác không thể đi đánh bắt xa bờ, nên giờ gia đình 
anh mất đi nguồn thu nhập chính. 

Trong khi đó, bà Phạm Thị Em vẫn bình an vượt qua 
thiên tai nhờ có căn nhà an toàn được xây dựng vào 
tháng 6 năm ngoái. Ngôi nhà trước đây của bà đã bị 
sụp đổ trong một trận bão. Bà Em thuộc diện hộ nghèo 
được hỗ trợ một căn nhà an toàn mới.

“Căn nhà bị sập do cây to gãy đổ đè vào nhà. Là 
người già neo đơn, tôi được hỗ trợ căn nhà an toàn 
này nên tôi thấy rất biết ơn. Nếu để tôi tự xây nhà thì 
có lẽ nó cũng sẽ bị phá hủy trong cơn bão Molave.”

 “Ngôi nhà an toàn của tôi cũng 
trở thành nơi trú ẩn giúp đỡ bà 
con hàng xóm, mọi người không 

cần phải đi thật xa để sơ tán như 
ngày xưa nữa,” bà Em chia sẻ.

Tầng lửng là một yếu tố quan trọng khi thiết kế nhà 
chống chịu bão, lụt của dự án. Căn nhà thuộc dự án 
phải có tầng lửng cao hơn mực nước lũ lớn nhất từng 
xảy ra tại địa phương.

Ông Vũ Thái Trường, cán bộ dự án của UNDP, cho 
biết: “Tất cả nhà của dự án đều có kết cấu kiên cố, 
được gia cố bằng vật liệu xây dựng chất lượng cao 
với móng nhà chắc chắn. Tầng lửng phải cao hơn 1,5 
mét so với mực nước lũ lớn nhất. Tay vịn cầu thang 
dẫn lên tầng lửng, cửa sổ và cửa ra vào đều được làm 
bằng vật liệu kiên cố. Cửa ra vào có chốt chắc chắn để 
ngăn cản gió lớn và nước mưa. Phần mái nhà được 
lợp ngói hoặc tấm kim loại và gia cố bằng các thanh 
giằng bên dưới. Hệ thống thoát nước xung quanh căn 
nhà phải được thông thoáng, đảm bảo vệ sinh.”

Mô hình nhà an toàn này chủ yếu hỗ trợ những 
người nghèo, bà mẹ đơn thân, người khuyết tật và 
người có hoàn cảnh khó khăn. Chi phí xây dựng một 
căn nhà an toàn hợp lý và tiết kiệm. Mô hình nhà cũng 
kết hợp các yếu tố truyền thống của địa phương đã 
được Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng của Bộ Xây 
dựng phê duyệt.

Theo ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Bình 
Thuận, mô hình nhà an toàn đã chứng minh được hiệu 
quả trong cơn bão Molave. Chính quyền địa phương 
đã triển khai khuyến khích người dân tự xây nhà an 

Ngôi nhà an toàn kiên cố vượt qua siêu bão Molave, cơn bão 
mạnh nhất đổ bộ vào đất liền trong thập kỷ qua.

Ảnh: baotainguyenmoitruong.com



27

toàn theo mô hình này. Nếu không đủ kinh 
phí, người dân cũng được hướng dẫn 
đào rãnh nhỏ chống bão. 

“Chúng tôi đang triển khai chiến dịch 
truyền thông với người dân. Trước đây, khi 
bão ập đến, cách tốt nhất để bảo vệ tính 
mạng của người dân là sơ tán. Giờ đây, 
một số người có điều kiện xây được nhà 
kiên cố có thể làm nơi trú ẩn giúp đỡ hàng 
xóm mỗi khi thiên tai xảy ra, từ đó giảm đi 
số lượng người cần phải sơ tán. Chỉ riêng 
trong cơn bão Molave, hơn 1.000 người 
đã phải đi sơ tán, đa số là người già và 
trẻ em. Rất may là không có ai thiệt mạng 
trong đợt bão mới nhất,” theo chia sẻ của 
ông Vương.

Xã Bình Thuận thuộc khu vực thường 
xuyên xảy ra thiên tai, người dân địa 
phương luôn nghiên cứu những biện 
pháp ứng phó với thiên tai. Mô hình nhà 
an toàn đã chứng minh là một trong 
những phương pháp tốt nhất đảm bảo an 
toàn cho người dân trong thiên tai.

 Một căn nhà bị phá hủy bởi bão Molave tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Điểm đặc biệt của nhà an toàn - gác lửng chống lụt.
Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn
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UNDP giúp cộng đồng 
ven biển Việt Nam 

thích ứng với biến đổi khí hậu
THU HOA 

Tháng 11, 2020

Ảnh: UNDP tại Việt Nam

R ừng ngập mặn là vùng đệm quan trọng 
của sinh thái biển và cộng đồng dân 
cư ven biển. Chương trình Phát triển 

Liên Hợp Quốc (UNDP), phối hợp với Chính phủ 
Việt Nam và Quỹ Khí Hậu Xanh (GCF), đã phục 
hồi khoảng 4.000 ha rừng ngập mặn ở các vùng 
ven biển dễ bị tổn thương thuộc các tỉnh Quảng 
Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Nam, Cà Mau và Nam 
Định. Dự án hỗ trợ, giúp đỡ người dân sinh 
sống ven biển có sinh kế ổn định, tham gia bảo 
vệ môi trường và hệ sinh thái.  

Chị Phạm Thị Lý, trú tại xã Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang chèo chiếc 
thuyền thúng chở khách du lịch đến tham quan 
rừng dừa nước Cẩm Thanh. Chị là một trong 
những người tham gia vào dự án khôi phục 
và bảo tồn rừng dừa nước Cẩm Thanh, được 
hỗ trợ bởi Chương trình tài trợ các dự án nhỏ 
của Quỹ môi trường toàn cầu ở Việt Nam (GEF 
SGP) và UNDP nhiều năm qua. Chị Lý chia sẻ 

Du lịch thuyền thúng rừng dừa nước Cẩm Thanh.
Ảnh: baoquangnam.vn

Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái tại Quảng Ngãi
Photo: Bui Thanh Trung
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rằng, “Trước đây, tôi làm lụng rất vất vả để nuôi gia 
đình. Nhưng giờ khi du lịch thuyền thúng phát triển, 
cuộc sống của tôi đã khấm khá hơn.”

Dự án UNDP-GEF SGP hỗ trợ bảo tồn vùng 
đất cửa sông Thu Bồn trước những tác động của 
sóng, gió, xói mòn, đồng thời phục hồi rừng dừa 
nước Cẩm Thanh và sử dụng bền vững tài nguyên 
rừng. Theo đó, người dân địa phương đóng vai trò 
quan trọng trong việc bảo tồn du lịch sinh thái. Bà 
Nguyễn Thị Hoa Mẫn cho biết: “Trước đây, khi du 
lịch còn chưa phát triển, người dân chủ yếu sống 
dựa vào nghề đánh bắt hải sản. Chồng thì ra biển 
đánh bắt được ít tôm cá để vợ đem đi bán. Khi biển 
động, đặc biệt vào mùa đông, chúng tôi phải cần 
có hỗ trợ mới thoát được nạn đói. Từ khi triển khai 
dự án nơi đây, du lịch rừng dừa phát triển. Các ngư 
dân đã chuyển từ nghề đánh bắt sang làm du lịch. 
Ngành du lịch mang lại cho phụ nữ chúng tôi một 
công việc ổn định - chèo thuyền thúng.” 

Rừng dừa nước Cẩm Thanh thuộc khu bảo tồn 
hệ sinh thái rạn san hô Tam Hải, núi Thành và khu 
bảo tồn biển Cù Lao Chàm, hình thành nên mạng 
lưới bảo tồn sinh thái biển ở tỉnh Quảng Nam. Ông 
Lê Nhượng, nguyên Chi hội trưởng Hội Nông dân 
xã Cẩm Thanh chia sẻ: “Dự án bắt đầu từ 75 ha 
rừng dừa nước. Sau đó, được sự đồng ý của địa 
phương, chúng tôi tiến hành trồng thêm và đến nay, 
diện tích rừng được mở rộng lên 15 ha. Dự án đã 
nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ 
và sử dụng bền vững rừng dừa nước. Trước đây, 
khu vực này từng xảy ra việc khai thác không đúng 
mục đích. Hiện tại, chúng tôi chỉ cho phép khai thác 
rừng 2 lần/năm - vào thời điểm đầu năm và giữa 
năm - nhằm bảo vệ môi trường sinh thái.”

Nghề chèo thuyền thúng trong rừng dừa nước là 
một công việc thay thế có lợi với người dân Cẩm 
Thanh. Số hộ gia đình tham gia vào nghề dịch vụ 
này đã tăng lên và thu nhập của họ được cải thiện, 
từ 160 đô la một tháng lên 195 đô la một tháng.

Bên cạnh đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, UNDP, Chính 
phủ Việt Nam và Quỹ Khí Hậu Xanh đang triển 
khai dự án trồng rừng ngập mặn nhằm tạo việc 
làm cho người dân ở khu vực Bàu Cá Cái, xã Bình 
Thuận, huyện Bình Sơn.

Từ năm 2014 đến nay, dự án đã trồng 80 ha rừng 
và tạo công ăn việc làm cho 50 hộ gia đình tại địa 
phương. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, điều phối viên 
dự án tại địa phương của UNDP, cho biết, “Các hộ 
gia đình tại xã Bình Thuận và thôn Thuận Phước 
giờ đã có khu rừng này để che chắn khi có bão. Hệ 
sinh thái cũng được cải thiện rõ rệt, có thể thường 
xuyên thấy những đàn cò, đàn vịt trời bay đến 
cánh rừng vào buổi chiều hoặc sáng sớm. Nơi này 
trước đây từng là một khu trống, giờ người dân địa 
phương đã phát triển lên thành một dịch vụ du lịch 
công cộng.”

Chúng tôi đến Bàu Cá Cái vào những ngày cuối 
cùng của tháng 10, ngay sau khi cơn bão Molave 
vừa quét qua Quảng Ngãi. Chị Nguyễn Thị Hải chia 
sẻ, nhờ có rừng ngập mặn bảo vệ mà thiệt hại lần 
này đã giảm xuống. Căn nhà và vườn tược của chị 
hầu như không bị ảnh hưởng mấy. Từ năm ngoái, 
gia đình chị làm nghề chèo thuyền chở khách du 
lịch đến đầm Bàu Cá Cái để kiếm thêm thu nhập. 
Chị hiện đang sở hữu 3 chiếc thuyền và kiếm được 
9 đô la mỗi chuyến chở 3 khách.

Là một trong những người hưởng lợi trực tiếp từ 
dự án trồng rừng ngập mặn, anh Phạm Duy Nghĩa 
cho biết, ngoài việc khai thác nguồn lợi thủy sản từ 
đầm phá, gia đình anh dự định nuôi thêm cua xanh. 
Với 20.000 con cua giống, nếu công việc nuôi trồng 
thuận lợi, anh sẽ thu về lợi nhuận khoảng 800 đô la 
sau 3 tháng.

Các dự án khôi phục rừng ngập mặn thực hiện 
bởi UNDP, Chính phủ Việt Nam và GCF đang góp 
phần tích cực làm giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu, bảo vệ cộng đồng ven biển dễ bị tổn 
thương, đồng thời khiến cho cuộc sống của những 
người dân địa phương thêm an toàn và bền vững. 
Những con thuyền đầy màu sắc đậu tại bến Bàu Cá 
Cái chờ đón khách, cùng tiếng hát của chị Phạm 
Thị Lý cất lên khi khua mái chèo dẫn đoàn khách du 
lịch vào rừng dừa nước Cẩm Thanh là minh chứng 
rõ rệt cho thành quả những dự án này đã mang lại.

Chèo thuyền thúng du lịch rừng ngập mặn là một 
công việc mang lại lợi ích cho người dân Cẩm Thanh.

Ảnh: Bùi Thanh Trung

Ảnh: UNDP tại Việt Nam
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Nâng cao nhận thức 
cho người dân 

vượt qua bão lũ
THANH THU

Tháng 11, 2020

V ấn đề thời tiết khắc nghiệt ngày càng 
mang lại khó khăn cho người dân Việt 
Nam, khi vẫn còn nhiều người chưa biết 

cách tự bảo vệ mình trước thiên tai. Theo đó, một 
sáng kiến từ viện trợ quốc tế đang dần trở nên phổ 
biến và ảnh hưởng rộng rãi ở một số địa phương 
qua việc tập huấn các kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng.

Đã hơn một tuần sau trận lũ lịch sử gây ra thiệt hại 
nặng nề đến người dân tại xã Quảng Minh, thị xã Ba 
Đồn, tuy nhiên, thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn 
nhiều nếu người dân nơi đây không được trang bị 
kiến thức về ứng phó với thiên tai.

Xã Quảng Minh là một vùng trũng nằm cạnh sông 
lớn với gần 2.200 hộ dân, với đặc điểm đồi gò dễ 
bị mưa lũ chia cắt. Tất cả hộ dân ở đây sống bằng 
nghề trồng lúa và đánh bắt thủy sản với mức thu 
nhập bình quân đầu người là 3 triệu đồng (130 đô 
la) mỗi tháng.

Ông Trần Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh, 
chia sẻ rằng thiệt hại do bão lũ đã giảm xuống còn 
khoảng một nửa so với những lần xảy ra thiên tai 
tương tự trước đây.

“Khi trước thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, 
địa phương không biết phải làm sao khi bão đến. 
Nhưng giờ đây người dân đã học được cách chuẩn 
bị để ứng phó khi thiên tai xảy ra”, ông Lộc nói. “Ví 
dụ, mọi người đã biết dùng lưới quây bảo vệ các 
vùng khai thác thủy sản, di tản đến những nơi an 
toàn hơn để tránh bão và biết cách bảo quản đồ ăn 
dự trữ.” 

Ông Lộc và người dân địa phương đã được tập 
huấn về những kiến thức này từ một chương trình 
đào tạo diễn ra vào tháng 7 năm 2019. Khóa tập 
huấn đã hướng dẫn người dân cách xác định những 
rủi ro xảy ra, phân tích nguyên nhân để đưa ra các 
giải pháp khả thi trong tình huống cụ thể. Điều này 
đã góp phần giúp giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai 
cũng như nâng cao nhận thức chung về biến đổi 
khí hậu.

Người dân địa phương đang thực hành đánh giá các thông tin rủi ro.

Hàng trăm khóa tập huấn đã được tổ chức trong những năm vừa qua.
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Phổ biến thông tin

Chương trình tập huấn cấp xã này là một trong 
278 khóa đào tạo về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng trên toàn quốc, được tổ chức từ năm 
2018 bởi Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) 
với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP) trong khuôn khổ dự án “Tăng cường 
khả năng chống chịu với những tác động của biến 
đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven 
biển Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu 
Xanh (GCF) và Chính phủ Việt Nam.

Các lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức về 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 7 tỉnh 
ven biển là Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, 
Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà 
Mau - những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên 
tai và biến đổi khí hậu.

“Các học viên đánh giá rất cao khóa đào tạo nâng 
cao năng lực của cộng đồng địa phương. Đây cũng 
là cơ hội để các cán bộ rà soát lại những biện pháp 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã được thực hiện và cập 
nhật những kiến thức mới trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu hiện nay,” chia sẻ bởi chị Thái Minh Hương, 
cán bộ dự án. “Trong năm 2019, dự án đã tổ chức 
69 lớp tập huấn tại Quảng Bình, địa phương chịu 
những thiệt hại nặng nề do bão lũ kéo dài liên tục. 
Cụ thể hơn, các học viên ở xã Vĩnh Ninh đã chia sẻ 
với chúng tôi rằng khóa tập huấn đã giúp họ giảm 
bớt những thiệt hại về người và của.”

Thuộc khu vực có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai 
như bão, lũ và hạn hán, xã Vĩnh Ninh, tỉnh Quảng 
Bình đã tổ chức một khóa tập huấn tương tự với sự 
tham gia của 30 học viên từ nhiều ngành nghề khác 
nhau trên địa bàn huyện Quảng Ninh. 

Các học viên được trang bị những kiến thức và 
kỹ năng cần thiết để thực hiện các quy trình đánh 
giá và hoàn thiện báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai và 
biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Đồng thời, học 
viên được lập dữ liệu thiết lập, hoàn thiện và nâng 
cao ứng dụng trong hệ thống thông tin rủi ro thiên 
tai và biến đổi khí hậu để hỗ trợ việc lập kế hoạch.

Ông Đỗ Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh 
cho biết, “Khóa đào tạo này đã giúp chúng tôi thêm 
nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 
tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng.”

Bên cạnh xã Vĩnh Ninh, hiện dự án đang tiến hành 
các khóa tập huấn khác tại các xã ven biển trong 
tỉnh, với 78 khóa tập huấn đã tổ chức và đào tạo 
cho gần 9.000 người. 

Đến nay, UNDP đã hỗ trợ Tổng cục PCTT tổ chức 
278 khóa đào tạo về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng ở các xã ven biển Việt Nam, mang đến 
lợi ích trong việc thông tin về biến đổi khí hậu và khả 
năng chống chịu cho 7.260 người trực tiếp (với 40% 
là phụ nữ) và 34.700 người gián tiếp. Được biết, 242 
khóa tập huấn sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời 
gian tới.

Các khóa đào tạo đã góp phần thực hiện chương 
trình của chính phủ về nâng cao nhận thức và quản 
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Nhằm thực hiện các hoạt động nâng cao năng 
lực về phòng chống thiên tai, dự án GCF đã đào 
tạo đội ngũ giảng viên cấp trung ương và cấp tỉnh. 
Phần lớn giảng viên là những người có nhiều năm 
kinh nghiệm trong công tác đào tạo về phòng chống 
thiên tai và biến đổi khí hậu tại cộng đồng. Nguồn 
lực trung tâm là những giảng viên đến từ Hội Chữ 
thập đỏ các tỉnh, Hội Phụ nữ và các chương trình 
hợp tác quốc tế khác.

Nâng cao nhận thức

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng bởi thiên tai nhiều nhất trên thế giới. Hàng 
năm, lũ lụt, mưa bão và các loại hình thiên tai khác 
gây nhiều thiệt hại về người cũng như kìm hãm tốc 
độ tăng trưởng kinh tế. Những tổn thất này ước tính 
rơi vào khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm, với khoảng 913 
triệu đô la vào năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, tác 
động của biến đổi khí hậu đang khiến cho thiên tai 
xảy ra ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn.

Với đường bờ biển dài hơn 3.260km, Việt Nam có 
khoảng 30% dân số sinh sống tại 28 tỉnh ven biển 
rất dễ bị tổn thương khi mực nước biển dâng và các 
rủi ro đi kèm như xâm nhập mặn, bão dâng, lũ lụt.

Nhóm đối tượng yếu thế - chủ yếu là người dân 
tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và 
trẻ em - đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa là những 
người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi họ không có đủ 
nguồn lực để phục hồi sau thiên tai cũng như những 
kiến thức để chuẩn bị ứng phó tốt hơn trong những 
lần tiếp theo.

Hợp tác với Tổng cục PCTT, UNDP đã xây dựng 
những hướng dẫn kỹ thuật cho việc đánh giá nhu 
cầu sau thiên tai và đào tạo 150 cán bộ, viên chức 
từ các cơ quan ở TW và các tỉnh về vấn đề này.
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Những kiến thức được chia sẻ giữa các bên liên 
quan trong các khóa tập huấn cùng đánh giá rủi ro 
thiên tai và biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng sẽ 
là bài học kinh nghiệm thiết thực trong công tác 
phòng, chống thiên tai của đất nước.

Với xã Quảng Minh thuộc tỉnh Quảng Bình, người 
dân mong muốn tiếp tục tổ chức thêm các khóa 
đào tạo như vậy. “Trước đây, chúng tôi chưa được 
thực hiện đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai dựa 
vào cộng đồng, tuy nhiên kể từ khi tham gia lớp 
tập huấn vào năm ngoái, nhận thức của mọi người 
đã được nâng cao hơn,” ông Trần Văn Lộc, Bí thư 
Đảng ủy xã cho biết.

“Sau khi phân tích các thông tin, 
chúng tôi có thể lập ra những báo cáo 

chính xác trong việc xây dựng kế hoạch 
phòng, chống thiên tai, cũng như bước 
đầu lồng ghép vào kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của xã.”

“Chúng tôi đã phổ biến, nâng cao nhận thức và 
khả năng tiếp cận thông tin rủi ro khí hậu cho 28.800 
người. Theo đó, chúng tôi cũng đã xây dựng hơn 
2.000 căn nhà chống bão và sửa chữa lại 5.000 căn 
nhà cho những hộ nghèo hoặc cận nghèo, hộ có 
bà mẹ đơn thân ở các tỉnh ven biển tại Thanh Hóa, 
Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-
Huế, Khánh Hòa và Phú Yên,” bà Caitlin Wiesen, 
trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam 
cho biết.

Với tài trợ từ GCF, dự án giúp các nhà hoạch định 
chính sách tiếp cận thông tin một cách dễ dàng 
bằng cách kết hợp kiến thức của địa phương với 
các dữ liệu khoa học để phát triển và lập bản đồ 
rủi ro của toàn bộ khu vực ven biển. Những dữ liệu 
được cập nhật sẽ giúp đưa ra dự báo về biến đổi 
khí hậu tốt hơn, theo đó, các nhà hoạch định chính 
sách có thể thuận lợi đưa ra các chính sách mang 
tính chuyển đổi giúp phát triển sinh kế của cộng 
đồng ven biển sau này.
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Sáng kiến Nhà chống bão
thay đổi cuộc sống người dân
NGUYỄN ĐẠT
Tháng 11, 2020

Những cơn bão vừa qua gây nên nhiều mất 
mát và thiệt hại cho khu vực miền Trung 
Việt Nam và để lại những vết thương khó 

lành trong cuộc sống của người dân nghèo ở tỉnh 
Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nhiều người dân đã tránh 
được thiệt hại nhờ có một nơi trú ẩn an toàn và chắc 
chắn từ một Dự án đồng tài trợ đặc biệt.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi cơn bão số 9 
đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi nhưng quang cảnh dọc 
hai bên quãng đường 35km từ trung tâm tỉnh về 
đến xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn vẫn như một 
bãi chiến trường ngổn ngang. Từng rặng cây keo do 
người dân trồng và nhiều các cây to khác bị bật gốc, 
nằm nghiêng ngả. Cùng với đó là hàng trăm ngôi 
nhà bị hư hỏng và đổ sập. 

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày đã gây ra tình 
trạng mất điện trên diện rộng và kéo dài, nhiều 
người dân rơi vào cảnh không nhà cửa.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trận bão 
gây nên thiệt hại ước tính khoảng 4,48 nghìn tỷ đồng 
(gần 195 triệu đô la), tương đương 8,1% GDP của 
tỉnh năm ngoái.

Cơn bão cũng khiến 13 người bị thương, làm sập 
325 ngôi nhà, và làm tốc mái hơn 140.000 nhà khác. 
Ngoài ra, 450 cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế và 105 
nhà dân bị phá hủy cùng nhiều tuyến đường giao 
thông và hệ thống thủy lợi bị hỏng hóc nghiêm trọng. 

Những số phận đáng thương 

Xã Bình Thuận tiếp giáp trực tiếp với đường bờ 
biển dài 12km. Nhiều người dân nơi đây sinh sống 
bằng nghề đánh cá, với thu nhập bình quân hàng 
năm là 30 triệu đồng (1.300 đô la). Tuy nhiên, xã có 
273 hộ nghèo với thu nhập bình quân tháng chỉ từ 
500-600.000 đồng (22-26 đô la), tương đương với 
giá tiền của một chiếc áo sơ mi trung bình mà nhiều 
cán bộ thành phố vẫn mặc hàng ngày. 

Với vẻ mặt vẫn còn nỗi sợ hãi, chủ tịch UBND xã 
Ngô Văn Vương chia sẻ, “Đây là trận bão mạnh nhất 
kể từ đầu năm nay. Nó đã gây thiệt hại nặng lên 
1.155 ngôi nhà ở đây và một số trường học các cấp 
khác nhau. Chúng tôi đang tìm cách hỗ trợ những 
người bị ảnh hưởng”.

Vài giờ trước khi bão đổ bộ, lãnh đạo xã đã ra lệnh 
sơ tán hơn 1.000 người sống trong những ngôi nhà 
xập xệ đến nơi trú ẩn an toàn để tránh gió bão và 
ngập lụt. Tại thôn Sông Cầu, anh Huỳnh Anh Thơ, 
nông dân, 45 tuổi, nằm trong số những người phải 
sơ tán do bão. Hai giờ trước khi gia đình bốn thành 
viên của anh rời khỏi căn nhà và đem theo một số 
ít đồ đạc, cơn bão đã san bằng ngôi nhà được xây 
bằng gạch của anh thành một vụn nát, mái nhà thì bị 
thổi bay sang khu vườn của hàng xóm.

“Chúng tôi đã mất hết sạch trong nháy mắt. 
Chúng tôi đã tiết kiệm tiền cả 10 năm trời để xây 

Người dân nghèo ở một số tỉnh đang được hỗ trợ thực hiện giấc mơ cả đời về một ngôi nhà an toàn vững chãi.
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ngôi nhà này vài năm trước. Giờ chúng tôi không 
biết phải làm gì, những người khác cũng đang phải 
chịu cảnh khốn khổ như vậy nên không thể giúp tôi 
nhiều”, anh Thơ nói, vẻ buồn bã và âu lo hiện trong 
đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ nhiều đêm.

Con đường quanh co vào nhà anh vẫn ngập trong 
nước lũ, rác thải nổi lềnh bềnh gây ô nhiễm cho môi 
trường xung quanh. Cách nhà của anh Thơ không 
xa, bà Nguyễn Thị Hương, 51 tuổi, một nông dân 
chăn nuôi bò cũng bị bão thổi tốc mái nhà. Con bò 
gầy guộc vốn là sinh kế duy nhất của gia đình 4 
người đã thoát chết khi bà Hương nhanh chóng 
đưa nó ra khỏi chuồng.

“Tôi vừa mới mở cổng chuồng để đưa nó ra thì 
chuồng bò đổ sập. Mưa bão thật kinh khủng,” bà 
Hương nói. “Nếu con bò này mà chết, chúng tôi 
không còn cách nào để kiếm tiền nuôi gia đình nữa.”

Cạnh thôn Sông Cầu là thôn Tuyết Diêm 1 cũng 
thuộc xã Bình Thuận. Người dân trong thôn đều 
đang phải gánh chịu những hậu quả do cơn bão 
vừa qua. Ông Nguyễn Bông, một ngư dân 60 tuổi, 
cũng có nhà bị tốc mái bởi gió mạnh. Ông Bông 
hiện đang trú tạm tại nhà của người anh họ.

Ngôi nhà của ông Bông là nhà tình thương được 
Nhà nước xây dựng cách đây vài năm, đã bị nứt 
tường. “Họ hàng nhà tôi nghèo lắm, hàng xóm láng 
giềng cũng vậy. Tôi không biết phải làm gì để xây 
một ngôi nhà mới hay sửa chữa ngôi nhà đang ở. 
Tốn kém lắm,” ông Bông thở dài. Chi phí để lợp lại 
mái nhà ước tính khoảng 20 triệu đồng (870 đô la), 
tương đương với một chiếc điện thoại thông minh 
đời mới hiện nay. 

Ông Bông nói rằng ông không biết làm sao để có 
được số tiền đó, nó tương đương với 5 tháng lao 
động không nghỉ của 3 thành viên trong gia đình. 
“Bây giờ 1 xu tôi dính túi tôi cũng không kiếm ra. 
Giờ đi đánh cá cũng khó lắm, đơn giản chỉ vì không 
có cá - do biển đã bị ô nhiễm rồi còn đâu.”

Cuộc sống của hầu hết cư dân trong xã vẫn còn 
rất khổ sở, trận bão đã làm ô nhiễm mọi nguồn 
nước, ruồi muỗi ở khắp nơi. Ngay cả màn chống 
muỗi bây giờ cũng khó mà mua được, vì nó được 
bán ở thành phố, cách làng quê nghèo khá xa.

Nhà an toàn

Trong khi nhiều gia đình ở xã Bình Thuận mất hết 
nhà cửa sau trận bão, thì vẫn có một số gia đình an 
toàn vượt qua trước tác động của thiên tai trong 
mái nhà của mình. Người nông dân nghèo Phạm Thị 
Em, 51 tuổi, là một trong số đó.

Bà Em đã chuyển vào sống trong ngôi nhà hai 
tầng của mình từ tháng Ba. Điều đặc biệt ở ngôi 
nhà rộng 30m2 của bà so với những ngôi nhà khác 
là được xây dựng theo mô hình chống chịu bão lũ, 
với thiết kế đặc biệt và đơn giản, tạo nên kết cấu 
chắc chắn.

Ngôi nhà an toàn này được xây dựng bằng xi-
măng kiên cố, gồm một tầng lửng để chống ngập 
lụt cùng mái nhà được gia cố chắc chắn. Khi thiên 
tai, lũ lớn xảy ra, tầng lửng là nơi giúp người dân 
trú nạn và sinh hoạt, ngoài ra còn là nơi để lưu trữ 
các đồ vật có giá trị, tránh khỏi việc bị lũ làm hỏng 
hoặc cuốn trôi.
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“Ngôi nhà là ước mơ cả đời của tôi. Khi tôi 
được tặng căn nhà, tôi như con mèo mù được 
cho cá rán vậy”, người phụ nữ làm công với 
tiền lương 2 đô la một ngày ấy chia sẻ. 

“Trước đây, ngôi nhà gỗ của tôi xập xệ lắm, mái thì dột, 
tường thì nứt ngang nứt dọc, ở không được, khổ nhất là 
trong những ngày mưa lũ.”

Trong trận bão gần đây nhất, hàng chục gia đình hàng 
xóm đã đến trú ẩn tại nhà bà Em vì nhà của họ đã bị tốc 
mái. Ngôi nhà đặc biệt của bà Em trị giá 63 triệu đồng 
(2.700 đô la) nằm trong số 23 ngôi nhà chống chịu bão, lụt 
được xây dựng tại xã Bình Thuận. Các ngôi nhà này là một 
phần của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với 
những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng 
dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam,” do Quỹ Khí hậu Xanh 
(GCF), Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên 
hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ. 

Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ 
Xây dựng và UNDP thực hiện từ năm 2017. Tổng vốn đầu 
tư của Dự án là gần 42 triệu đô la, bao gồm hơn 30,8 triệu 
đô la viện trợ không hoàn lại từ GCF và 1,6 triệu đô la viện 
trợ từ UNDP, phần còn lại là vốn đối ừng từ chính phủ Việt 
Nam. Dự kiến   có khoảng 4.000 ngôi nhà chống chịu bão lũ 
như thế này được xây dựng tại 5 tỉnh ven biển Thanh Hóa, 
Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

“Tất cả các đối tượng hưởng lợi trong xã đều là những 
người rất nghèo hoặc tàn tật, chủ yếu là hộ đơn thân,” Chủ 
tịch xã Bình Thuận, ông Vương cho biết.

Là một người khuyết tật ở địa phương, bà Ngô Thị Hạnh, 
75 tuổi, đã phải sống nhờ nhà của chị họ ở thôn Tuyết Diêm 
2 hàng năm trời trước khi bà được xã lựa chọn để trao 
tặng căn nhà rộng 30m2 từ Dự án hồi tháng 4.

“Ngôi nhà vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng - nó 
tốt và an toàn lắm. Đây là một món quà vô giá đối với tôi,” 
ngồi trên nền gạch tráng men còn mới, bà Hạnh vui vẻ cho 
biết. “Giờ đây tôi có thể sống an toàn trong những năm còn 
lại của cuộc đời. Nhà cũ của tôi là nền đất nên mỗi khi có 
mưa bị ẩm ướt lắm.”

Dự án không chỉ hỗ trợ xã Bình Thuận mà còn tiếp tục ở 
35 xã khác thuộc các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, 
Đức Phổ, cũng như thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi. Theo UNDP, tính đến cuối tháng 10, 666 ngôi nhà 
chống chịu bão, lụt như vậy đã được đưa vào sử dụng ở 
tỉnh Quảng Ngãi.

“Những ngôi nhà an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với những người yếu thế ở các vùng dễ bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai. Các ngôi nhà vững chãi, an toàn ngay cả 
trong điều kiện thời tiết mưa bão, giúp bảo vệ cuộc sống 
của người dân nghèo. Có thể nói, Dự án đã biến giấc mơ 
của người dân địa phương thành hiện thực,” theo ông 
Nguyễn Văn Hân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quảng Ngãi.

Nhà chống chịu bão, lụt của bà Phạm Thị Em.
Ảnh: UNDP tại Việt Nam



36

Sáng kiến chăn nuôi thủy sản 
cải thiện cuộc sống cho hộ nghèo
NGUYỄN THANH
Tháng 12, 2020

Nằm ở cực Nam của Việt Nam, tỉnh Cà 
Mau thuộc Đồng bằng sông Cửu Long 
là nơi thường xuyên bị đe dọa bởi thiên 

tai với nhiều người dân nghèo sinh sống bằng nghề 
đánh bắt nhỏ lẻ. Tuy nhiên, hàng trăm hộ gia đình ở 
đây vẫn tiếp tục duy trì nghề đánh bắt thủy sản nhờ 
có sự hỗ trợ từ một sáng kiến mới và hiệu quả.

Làm nghề nuôi tôm đã 20 năm, cả đời anh Phan 
Tiến Bền, 50 tuổi, gắn bó với mảnh đất thuộc xã 
Nguyễn Viết Khai - một trong những địa phương 
nghèo nhất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Xã Nguyễn Viết Khai thuộc huyện Phú Tân, một 
huyện cực nam của tỉnh Cà Mau, địa hình tiếp giáp 
với biển đã khiến cho điều kiện phát triển kinh tế trở 
nên khó khăn, khi phần lớn người dân nơi đây kiếm 
sống từ nghề đánh bắt nhỏ lẻ, thu nhập bình quân 
hàng năm chỉ 40 triệu đồng/hộ (1.740 đô la).

Nhà anh Bền từng nằm trong diện hộ nghèo như 
nhiều người khác, thu nhập trung bình hàng năm 
chỉ 30-35 triệu đồng (1.300-1.500 đô la) đã khiến 
anh phải chật vật xoay sở để nuôi sống được gia 
đình bốn người.

Dưới tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu 
và thiên tai, diện tích đất đai ở tỉnh Cà Mau ngày 

càng bị thu hẹp, nguyên nhân không chỉ do nước 
biển dâng, xói lở bờ biển, mà còn là tình trạng sụt 
lún đất với tốc độ sụt lún ước tính rơi vào 3cm mỗi 
năm. Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, trận bão 
kèm theo mưa lớn gây lũ lụt trong tháng 10 vừa qua 
đã cuốn trôi gần 14.300 ha lúa, 552 ha đầm nuôi 
tôm và hơn 26 ha hoa màu của tỉnh, ngoài ra, nhiều 
nhà ở tại huyện Đầm Dơi và Trần Văn Thời bị sụp 
đổ hoàn toàn.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai trên địa 
bàn tỉnh đã gây ra hư hại cho nhiều tàu cá, làm 11 
người mất tích, đánh sập hơn 800 ngôi nhà, phá 
hoại gần 38.000 ha hoa màu và 18.000 ha nuôi trồng 
thủy sản. Bên cạnh đó, hơn 1.300 điểm công trình 
giao thông ở nông thôn bị hư hỏng với tổng chiều 
dài 45km. Khoảng 105km bờ biển cũng bị sạt lở.

Cách đây vài tháng, Chính phủ đã hỗ trợ 70 tỷ 
đồng (3 triệu đô la) cho tỉnh Cà Mau để ứng phó với 
tình trạng hạn mặn đang diễn ra thường xuyên mỗi 
năm. Tuy nhiên, dù phải hứng chịu hậu quả nặng nề 
từ thiên tai, đời sống của nhiều hộ dân ở Cà Mau 
đang ngày càng được cải thiện. Trên thực tế, trong 
3.078 hộ gia đình của xã Nguyễn Viết Khai chỉ có 69 
hộ nằm trong diện hộ nghèo.

Là lao động chính trong gia đình, anh Bền hiện 
đang kinh doanh một trang trại nuôi tôm rộng 5 ha 
ở xã, cách ngôi nhà mới xây của anh không xa. Anh 
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Bền vừa rồi mới mua một chiếc TV màn hình lớn, 
thực hiện được niềm mơ ước bấy lâu nay của cả 
nhà. Mấy tháng này, điều kiện kinh tế của gia đình 
anh đã được cải thiện đáng kể.

“Thu nhập bình quân một năm đã tăng 
lên 50 triệu đồng (2.175 đô la), chúng tôi 
đã khấm khá hơn trước rất nhiều,” anh 

Bền nở nụ cười. “Nhiều hộ gia đình khác 
trong xã cũng vậy. Sinh kế của họ cũng 

đang được cải thiện hơn.”

Sáng kiến thay đổi cuộc chơi

Điều gì đã làm nên những thay đổi tích cực rõ rệt 
như vậy tại tỉnh Cà Mau?

Tháng 10 năm ngoái, anh Bền cùng nhiều hộ gia 
đình ở xã Nguyễn Viết Khai và xã Viên An Đông, 
huyện Ngọc Hiển, đã được hỗ trợ cung cấp tôm 
sú giống và cua giống. Đây là một Hợp phần trong 
khuôn khổ dự án Tăng cường khả năng chống chịu 
với những tác động của biến đổi khí hậu cho các 
cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam do 
quỹ Khí hậu Xanh (GCF), Chính phủ Việt Nam và 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đồng tài trợ.

Thuộc Hợp phần khôi phục rừng ngập mặn của 
Dự án, trung bình mỗi hộ gia đình như nhà anh Bền 
được cung cấp miễn phí khoảng 30.000 con tôm sú 
giống và 1.600 con cua giống (số lượng con giống 
tùy theo diện tích ao nuôi), tất cả đều là con giống 
đạt chuẩn, có chất lượng cao, cùng với hỗ trợ các 
hoạt động tập huấn kỹ thuật nuôi trồng cho người 
dân. “Những con giống nhận được đều rất to và dễ 
nuôi. Sau bốn tháng, chúng tôi có thể bán tôm với 

giá rất cao, từ 8.000 đồng (35 xu Mỹ) đến 20.000 
đồng (87 xu Mỹ) mỗi con, anh Bền chia sẻ. “Trước 
đây, do thường dùng con giống chất lượng thấp và 
có giá rẻ hơn mua ở chợ, nên chúng tôi khó mà bán 
được giá cao như thế này.”

Tôm thương phẩm được bán cho các nhà chế 
biến và xuất khẩu tôm trong tỉnh. Giống như anh 
Bền, anh Ngô Tường Lợi, nông dân, 38 tuổi, ở xã 
Viên An Đông, cũng nhận được số lượng tôm và 
cua giống miễn phí từ Dự án và tham gia vào lớp 
tập huấn hỗ trợ kỹ thuật từ năm ngoái.

Xã Viên An Đông hiện có 2.840 hộ gia đình với 
thu nhập bình quân hàng năm khoảng 60 triệu đồng 
(2.600 đô la) một hộ. Khoảng 60 hộ gia đình là hộ 
nghèo, thu nhập bình quân hàng năm là 30-35 triệu 
đồng/hộ (1.300-1.500 đô la).

Gia đình anh Lợi giờ đã khá giả hơn nhiều. “Trước 
đây, chúng tôi chỉ kiếm được khoảng 150 triệu đồng 
(6.500 đô la) một năm từ việc nuôi tôm. 

Tuy nhiên, nhờ hỗ trợ của Dự án GCF Cà Mau, 
doanh thu đã tăng lên 200 triệu đồng (8.700 đô la),” 
anh Lợi cũng cho biết, cuối cùng nhà anh cũng có 
thể sắm thêm một số vật dụng đắt tiền như tủ lạnh, 
máy giặt, những thứ mà trước kia được coi là xa xỉ 
ngoài tầm với.

Sau bốn tháng nuôi trồng, tôm của anh Lợi được 
bán cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 
Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đây là 
công ty chuyên xuất khẩu thủy sản ra các thị trường 
như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc 
và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.
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Mở rộng sinh kế

Dự án GCF đã và đang cung cấp tôm và cua 
giống miễn phí cho nhiều địa phương ở Cà Mau. 
Năm ngoái, hơn 5,5 triệu tôm sú giống và 297.000 
cua giống đã được cấp cho 176 hộ ở các huyện 
Phú Tân và Ngọc Hiển.

Trước đó, Ban Quản lý dự án tỉnh Cà Mau đã đấu 
thầu để chọn ra nhà thầu uy tín và có nhiều kinh 
nghiệm trong chăn nuôi chất lượng cao để cung 
cấp số lượng cá giống nói trên. Qua kiểm tra, số 
lượng và chất lượng cá giống đều đạt chuẩn và 
đảm bảo điều kiện để nuôi trồng.

“Các hộ gia đình rất phấn khởi khi nhận được con 
giống từ Dự án tại thời điểm vào đúng vụ nuôi”, ông 
Phạm Trung Thành, Điều phối viên dự án chia sẻ.

Năm nay, Dự án GCF cũng đã cung cấp thêm con 
giống chất lượng cho 453 hộ dân ở địa phương 
thuộc dự án (các huyện Phú Tân, Ngọc Hiển, Đầm 
Dơi và Năm Căn) với hơn 12,1 triệu con tôm sú 
giống và 741.200 con cua giống. Đây là năm thứ 
hai Dự án triển khai sáng kiến   hỗ trợ con giống cho 
các địa phương ở tỉnh, từng bước cải thiện sinh kế 
cho bà con.

Việc cung cấp cua và tôm giống này có mục đích 
hỗ trợ và giải quyết gián đoạn sinh kế tạm thời của 
người dân do bị ảnh hưởng từ việc di dời các ao 
nuôi trồng thủy sản của xã để trồng rừng ngập mặn. 
Tổng số tiền hỗ trợ gồm có khoảng 3 triệu đô la 
viện trợ không hoàn lại từ Quỹ GCF và 85.500 đô la 
vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam cho toàn bộ 
chương trình dự án tại tỉnh Cà Mau.

Rừng ngập mặn là một loại rừng đặc thù ở vùng 
ven biển, là hệ sinh thái đặc biệt với những đặc 
điểm rất khác với các loại môi trường sống khác 

trong khu vực. Rừng ngập mặn có thể là lá chắn 
bảo vệ con người trước thiên tai. Ngoài ra, rừng 
còn mang lại giá trị văn hóa, kinh tế và giúp giảm 
thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Theo ông Thành, hiện Dự án đang được triển khai 
với tiến độ tốt. Tính đến cuối năm 2019, Dự án đã 
hỗ trợ sinh kế cho 176 hộ bằng việc cung cấp con 
giống cho họ nuôi tôm, cua; trồng mới 109 ha rừng 
ngập mặn, trồng bổ sung 645 ha và tập huấn Quản 
lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho 13 xã, thị 
trấn ven biển. 

Trong năm nay, Dự án đã hỗ trợ 453 hộ gia đình, 
trồng mới 49ha rừng ngập mặn, trồng bổ sung 474 
ha và bảo tồn 1.389 ha rừng, cùng tập huấn kỹ năng 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho 5 xã 
ven biển.

Theo kế hoạch,   vào thời điểm kết thúc dự án, Dự 
án sẽ hoàn thành việc hỗ trợ Cà Mau trồng và phục 
hồi 3.224 ha rừng ngập mặn, hỗ trợ sinh kế cho 
khoảng 1.000 hộ dân, tập huấn về Quản lý rủi ro 
thiên tai dựa vào cộng đồng tại 38 xã ven biển và 
cận ven biển thuộc 6 huyện Đầm Dơi, Năm Căn, 
Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh.

Đây đều là những huyện dễ bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai nhất trong tỉnh Cà Mau, và nếu dự án có 
thể được mở rộng, chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại 
lợi ích và giúp đỡ cho những nông dân như anh Bền 
và anh Lợi.

“Chúng tôi hy vọng rằng sau năm 2021, Dự án 
vẫn sẽ được tiếp tục triển khai để hỗ trợ cho nhiều 
người hơn. Nhờ có các khóa tập huấn, giờ đây 
chúng tôi đã biết cách chọn con giống tốt cũng như 
bảo vệ các trang trại nuôi trồng thủy sản khi bão lũ 
xảy ra,” anh Bền chia sẻ.

Tôm sú giống chất lượng cao đang giúp các hộ nông dân kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết.
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Nhà chống bão, lụt 
cứu trợ

người dân ven biển 
THANH THU 

Tháng 12, 2020

Do vị trí địa lý hướng Đông giáp biển, hàng 
năm, một nửa dân số Việt Nam - gần 100 
triệu người ở các tỉnh thành ven biển 

thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai khiến 
hàng trăm nghìn ngôi nhà bị thiệt hại. Trong bối 
cảnh nhiều hộ gia đình nghèo vẫn đang sinh sống 
trong những căn nhà tồi tàn, nhu cầu xây dựng nhà 
an toàn chống bão càng trở nên cấp thiết hơn bao 
giờ hết.    

Đã một tháng trôi qua sau khi cơn bão quét qua 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - địa phương 
ven biển có hàng nghìn hộ nghèo, nhiều gia đình 
như nhà bà Nguyễn Thị Linh ở xã Hiền Ninh vẫn 
chưa thể xây dựng, sửa chữa lại ngôi nhà đã bị trận 
bão tàn phá.

Bà Linh, 65 tuổi, là người khuyết tật, làm nghề 
nông tại thôn Bắc Cổ Hiền và hiện đang sống nhờ 
vào hỗ trợ của bà con lối xóm. Chồng bà đã qua đời 
cách đây nhiều năm.

“Trận lũ kinh hoàng cuốn trôi hết nhà cửa chỉ 
trong nháy mắt. Rất nhiều người không còn nhà và 
mất sạch của cải,” bà Linh nói. “Ngôi nhà của tôi đã 
bị hỏng nặng, giờ không có đủ tiền sửa chữa nên 
tôi phải sống nhờ tại nhà họ hàng.”

Không chỉ thôn Bắc Cổ Hiền, nhiều khu vực khác 
trên địa bàn huyện cũng chịu chung số phận mất 
mát sau cơn bão.

Bà Lê Thị Nho, 80 tuổi, sống tại thôn Nam Cổ 
Hiền, xã Hiền Ninh ở gần đó cũng cho biết nhà cửa 
và tài sản của gia đình đều bị lũ cuốn trôi. “Chúng 
tôi giờ hoàn toàn trắng tay,” bà nghẹn ngào nói. “Cả 
mọi người trong làng ai cũng vậy. Nhiều người giờ 
không còn nhà để về.”

Ông Lê Hoài Vũ, Phó Chủ tịch xã Hiền Ninh, chia 
sẻ rằng có rất nhiều gia đình đồng cảnh ngộ giống 
bà Linh và bà Nho. “Tuy người dân được sơ tán đến 
vùng cao để tránh lũ, nhưng những ngôi nhà của họ 
đã bị thiệt hại nặng nề.”

Trong xã hiện đang có hơn 8.000 người sinh sống 
với 270 ha đất nông nghiệp, thu nhập bình quân 
đầu người là 20 triệu đồng (870 đô la) một năm.

Tổn thất nặng nề

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN & PTNT), thiên tai đang ngày càng trở nên khốc 
liệt. “Chưa bao giờ miền Trung lại phải đối mặt với 
bão lũ kinh hoàng như thế, với 249 người chết, 57 
người mất tích, hơn 1.500 ngôi nhà bị sập và gần 
240.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.” Ông Nguyễn 
Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT cho biết.

Bên cạnh đó, nền nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng 
nặng nề, với 4.000 ha lúa, 7.600 ha hoa màu và 

Nhà chống bão, lụt đang được triển khai xây dựng tại 
những tỉnh có nguy cơ rủi ro thiên tai cao.
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12.670 ha trại thủy sản bị thiệt hại; 38.500 gia súc, 
3,2 triệu gia cầm bị chết; 165 km đê biển và đê cửa 
sông, 50km kè biển bị phá hủy; cùng 88 vùng trũng 
dễ bị sạt lở với tổng chiều dài là 141km.

“Tổng thiệt hại về tài chính ước tính rơi vào khoảng 
30 nghìn tỷ đồng (1,3 tỷ đô la). Tuy nhiên, những con 
số này vẫn chưa thể thống kê được hết. Bão lũ sẽ 
tiếp tục để lại hậu quả lâu dài không thể đo đếm nổi. 
Rất nhiều người dân đã mất đi kế sinh nhai và phải 
rời bỏ quê hương để kiếm sống”, ông Hiệp nói. “Có 
lẽ phải mất thêm 10 năm thì người dân mới trở lại 
cuộc sống bình thường như trước đây.”

Với nỗ lực giúp đỡ người dân trước tình hình thiên 
tai ngày càng gia tăng, từ năm 2017, Bộ NN & PTNT 
và Bộ Xây dựng đã và đang triển khai một sáng kiến 
xây dựng hơn 4.000 ngôi nhà chống bão, lụt tại 5 
tỉnh duyên hải miền Trung là Thanh Hóa, Quảng 
Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ của dự án 
“Tăng cường khả năng chống chịu với những tác 
động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ 
bị tổn thương ven biển Việt Nam” với trị giá gần 42 
triệu đô la do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), Chính phủ 
Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) tài trợ. Nguồn vốn thực hiện bao gồm hơn 
30,8 triệu đô la hỗ trợ từ GCF và 1,6 triệu đô la từ 
UNDP, và phần còn lại là vốn đối ứng từ Chính phủ 
Việt Nam.

“Đây là một sáng kiến về xây dựng nhà ở hữu 
ích và thiết thực, giúp người dân bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai có nhà an toàn chống bão,” ông Nguyễn 
Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị 
trường bất động sản, Bộ Xây dựng, chia sẻ. Ông 
Khởi cũng là giám đốc Ban Quản lý dự án GCF của 
hợp phần xây dựng nhà an toàn. “Những người 
hưởng lợi từ đó có thể bảo vệ tài sản của mình, bởi 
đối với họ, có được những ngôi nhà như vậy là một 
ước mơ rất lớn.”

Cho đến nay, khoảng 3.200 ngôi nhà chống bão 
lụt đã được xây dựng tại 5 tỉnh, với 426 ngôi nhà tại 
tỉnh Quảng Nam.

Trong khuôn khổ dự án, 4.000 ngôi nhà mới sẽ 
mang lại lợi ích cho 20.000 người nghèo và người 
bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên tổng số 100 xã của 
5 tỉnh ven biển.

Những ngôi nhà an toàn này được thiết kế đơn 
giản, xây dựng bằng xi-măng với cấu trúc kiên cố, 
gồm một tầng lửng để chống ngập lụt cùng mái 
nhà được gia cố chắc chắn. Khi thiên tai, lũ lớn xảy 
ra, tầng lửng là nơi giúp người dân trú nạn và sinh 
hoạt, ngoài ra còn là nơi để lưu trữ các đồ vật có 
giá trị, tránh khỏi việc bị lũ làm hỏng hoặc cuốn trôi.

Mỗi căn nhà được tài trợ khoảng 1.700 đô la từ 
dự án cùng 600-800 đô la từ các chương trình của 
Chính phủ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về 
chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, 
tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Người dân có 
thể tự góp thêm tài chính nếu có nhu cầu mở rộng, 
xây dựng thêm cho căn nhà.

Kỳ vọng lớn lao

Ông Khởi cho rằng sáng kiến này rất cần được 
mở rộng cả về đối tượng và địa phương thực hiện.

“Dự án đã biến ước mơ của hàng nghìn người 
thành hiện thực. Người dân cảm thấy an tâm hơn 
khi bão về. Thậm chí ngôi nhà an toàn còn là nơi trú 
nạn giúp đỡ nhiều nhà hàng xóm ở xung quanh khi 
có lũ lụt nghiêm trọng,” ông Khởi nói.

Dự án hỗ trợ các hộ gia đình yếu thế, đặc biệt 
là những hộ nghèo và những chủ hộ là bà mẹ đơn 
thân ở 5 tỉnh miền Trung.

“Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng rằng sáng kiến này 
sẽ được triển khai ở tất cả 28 tỉnh, thành phố ven 
biển trên toàn quốc, đồng nghĩa rằng sẽ có nhiều 
ngôi nhà được xây và nhiều người được hưởng lợi 
hơn,” ông Khởi chia sẻ.

Những hộ nghèo như nhà bà Linh và bà Nho bày 
tỏ nguyện vọng được hỗ trợ xây nhà an toàn mới. 
“Chúng tôi rất cần một ngôi nhà vững chắc,” bà 
Linh nói. “Như thế thì chúng tôi có thể an tâm ngủ 
ngon. Chúng tôi rất cần có một cuộc sống ổn định 
hơn.” Ông Vũ ở xã Hiền Ninh cho biết, hiện nay theo 
dự án đã xây dựng thành công 37 ngôi nhà chống 
chịu bão lụt. “Toàn xã cần có khoảng 500 căn nhà 
an toàn như thế này. Nhiều hộ gia đình nghèo đang 
rất khó khăn vì nhà cửa đã bị hư hỏng nặng nề.”

Mặt khác, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, 50 tuổi, ở xã 
Cẩm An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ 
rằng ngôi nhà kiêm cửa hàng của ông ở biển Cửa 
Đại đã bị sụt xuống biển do nằm ở đúng vị trí vùng 
trũng nghiêm trọng.

“Chúng tôi cần tiền để xây một ngôi nhà mới, 
nhưng chẳng biết lấy đâu ra bây giờ,” ông Thịnh, 
giờ đã trở thành người thất nghiệp, cho biết.

Hiện tại, một nghiên cứu đang được xây dựng với 
kế hoạch áp dụng sáng kiến xây nhà an toàn tại tất 
cả 28 địa phương ven biển. Nếu khả  thi, mô hình 
nhà ở sẽ cần thay đổi do những căn nhà trải dài từ 
Bắc vào Nam trên cả nước, trong khi thiết kế hiện 
tại chỉ áp dụng cho nhà ở khu vực miền Trung.
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Theo một khảo sát gần đây của UNDP và Bộ Xây dựng, nhu cầu cần hỗ 
trợ để xây dựng nhà an toàn rất lớn khi đang cần có thêm khoảng 110.000 
ngôi nhà như vậy ở 28 tỉnh, trong đó có 25.000 ngôi nhà cấp thiết cần xây 
ngay để có thể bảo vệ người dân và tài sản. Đó là lý do cần nhân rộng các 
mô hình nhà ở có khả năng chống chịu bão lụt tại Việt Nam, đặc biệt là cho 
các hộ nghèo hoặc cận nghèo ở ven biển. Điều này đòi hỏi nỗ lực phối hợp 
của Chính phủ với tư nhân, cá nhân cùng các đối tác phát triển.

“Chúng tôi hy vọng càng có thêm nhiều nhà an toàn được xây dựng thì 
càng ít những người phải chịu ảnh hưởng và mất mát nặng nề, đồng thời, 
khi có nhà an toàn, tài sản của người dân được bảo vệ thì trong tương lai 
sẽ ít người cần hỗ trợ khẩn cấp hơn. Chúng tôi muốn kêu gọi tất cả các đối 
tác cùng tham gia xây dựng thêm những ngôi nhà chống chịu bão, lụt để 
đảm bảo rằng không bỏ lại ai ở phía sau,” bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại 
diện thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết.
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Công nghệ hiện đại trong xây dựng 
nhà an toàn chống chịu bão, lụt 
THÀNH ĐẠT
Tháng 12, 2020

Nhiều người dân nghèo ở 5 tỉnh ven biển 
đã và đang được hỗ trợ xây dựng nhà 
chống chịu bão, lụt để đảm bảo an toàn 

cho họ khi thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, những ngôi 
nhà này không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn được 
thiết kế khoa học và xây dựng bằng vật liệu chắc 
chắn. Ngoài ra, quá trình xây dựng nhà còn được 
giám sát chặt chẽ bởi công nghệ hiện đại.

Từ bao đời nay, năm nào thôn Tân An cũng phải 
hứng chịu những trận bão lớn kèm theo lũ lụt, nhiều 
gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất khi những 
căn nhà tồi tàn của họ không thể chống chọi với sự 
hung hãn của thiên tai. 

Những trận bão lũ gần đây quét qua thôn Tân 
An, xã Lộc Bình, thuộc huyện ven biển Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên-Huế đã buộc nhiều người dân địa 
phương phải sơ tán lên vùng đất cao để trú ẩn. Tuy 
nhiên, một số nông hộ nghèo như gia đình chị Phan 
Thị Hạnh và con gái, vẫn sống sót an toàn trong 
ngôi nhà mới xây từ tháng 4, ngay cạnh đó là ngôi 
nhà cũ đã xuống cấp trước đây của chị.

Chị Hạnh là một trong số 26 hộ nghèo trong thôn 
được nhận nhà mới, đây là một phần của Dự án 
“Tăng cường khả năng chống chịu với những tác 
động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ 
bị tổn thương ven biển Việt Nam” với trị giá gần 
42 triệu đô la. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu 
Xanh (GCF), Chính phủ Việt Nam và Chương trình 

Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), với số tiền tài trợ 
không hoàn lại là 29,5 triệu đô la từ GCF và 1,6 
triệu đô la từ UNDP, phần còn lại là vốn đối ứng của 
Chính phủ Việt Nam. 

Dự án hiện được thực hiện bởi Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây và UNDP trong thời 
gian từ năm 2017 đến năm 2021.

“Ngôi nhà được xây rất chắc chắn. Đặc biệt, căn 
gác lửng là nơi trú ẩn an toàn cho chúng tôi khi có 
lũ lụt,” chị Hạnh chia sẻ. “Chúng tôi đã từng rất lo 
lắng và khổ sở mỗi khi lũ về.”

Ông Phan Bá Chiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc 
Bình cho biết, sau cơn bão vừa qua, tất cả 26 ngôi 
nhà trong thôn do Dự án hỗ trợ vẫn an toàn trụ vững 
và không hề bị hư hại.

Người dân xã Lộc Bình không phải là đối tượng 
duy nhất được Dự án hỗ trợ xây dựng những ngôi 
nhà an toàn như vậy - nhiều hộ dân khác ở Quảng 
Ngãi cũng được hưởng lợi và hỗ trợ từ Dự án.

Bà Nguyễn Thị Mun, 78 tuổi, là một người dân 
của xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. 
Trong những năm qua, cuộc sống của bà đặc biệt 
khó khăn khi chồng bà ông Võ Khanh, 83 tuổi, mắc 
bệnh đã lâu ngày. Thu nhập của hai vợ chồng bà rất 
ít ỏi, chưa kể mỗi khi có bão, ngôi nhà của họ lại bị 
hỏng hết chỗ này đến chỗ kia. 

Hàng nghìn ngôi nhà chống chịu bão, lụt đã được xây dựng ở Việt Nam từ năm 2017.
Ảnh: UNDP tại Việt Nam
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Do vị trí địa gần với biển, xã Bình Chánh là địa 
phương rất dễ bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Mỗi khi 
lũ dâng, các hộ gia đình ở đây lại phải đi sơ tán. 
“Cứ khi nào lũ đến là chính quyền xã lại đến đón 
tôi bằng thuyền và đưa lên chỗ cao để tránh lũ, tôi 
cũng được cung cấp cho mì gói để ăn,” bà Mun nói. 
Bà phải ở lại đó cho đến khi mực nước lũ - thường 
ngập sâu đến 1,5 mét - rút đi sau vài ngày.

Cuối cùng, bà Mun cũng được Dự án hỗ trợ xây 
dựng một ngôi nhà mới. “Bây giờ tôi có thể lên gác 
lửng và sinh hoạt ở đó khi có bão lũ về, trên gác tôi 
dùng để đồ đạc có giá trị và cả lương thực, thực 
phẩm của gia đình nữa. Tôi có thể tự mình lên gác 
lửng vì cầu thang có lan can để bám vào. Tôi mang 
được mọi thứ mình cần lên gác, có nước uống, 
quần áo, gạo, đồ ăn và một bếp ga nhỏ để có thể 
sinh hoạt thoải mái.”

Chung tay giúp đỡ

Trong khuôn khổ dự án, khoảng 4.000 ngôi nhà 
chống chịu bão, lụt sẽ được xây dựng đến cuối 
năm nay tại 5 tỉnh ven biển gồm Thanh Hóa, Quảng 
Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Những ngôi nhà an toàn được thiết kế và xây 
dựng qua quá trình tham vấn tại địa phương và sự 
tham gia của cộng đồng, với các tiêu chuẩn kỹ thuật 
được Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng Việt 
Nam, thuộc Bộ Xây dựng thẩm định và được Sở 
Xây dựng các tỉnh phê duyệt.

“Từ năm 2017 đến nay đã có hơn 3.200 ngôi nhà 
chống chịu bão, lụt được xây dựng, và tất cả ngôi 
nhà đều trụ vững và đảm bảo an toàn trong thiên 
tai,” ông Vũ Thái Trường, Quản lý dự án của UNDP 
chia sẻ. “Ngay cả cơn bão Matmo năm 2019 và cơn 
bão Molave gần đây cũng không gây ra bất kỳ thiệt 
hại nào tới những ngôi nhà an toàn này.” 

Ông Trường cho biết, chỉ tính riêng ở Thừa Thiên-
Huế đã có gần 600 ngôi nhà chống bão được xây 
dựng với nền chống lũ cao giúp bảo vệ người dân 

khỏi các thiệt hại về người và tài sản. “Vì vậy, những 
ngôi nhà này đã trở thành nơi trú ẩn không chỉ cho 
chủ nhà, mà còn cho những người hàng xóm khác 
sống ở gần đó.”

Không phải gia đình nào cũng được hỗ trợ xây 
nhà như vậy, tất cả đều thông qua quá trình lựa 
chọn. Ưu tiên trong danh sách là những hộ đặc biệt 
nghèo, hoặc hộ gia đình có chủ hộ là bà mẹ đơn 
thân, các hộ này có thể đăng ký tham gia chương 
trình tại trụ sở UBND xã ở địa phương.  Sau đó, 
danh sách các hộ sẽ được chọn bởi một ban 
chuyên môn gồm các thành viên là đại diện của các 
cơ quan, ban ngành và tổ chức ở tất cả các cấp 
trong tỉnh. Các hộ được hỗ trợ có thể chọn một 
thiết kế phù hợp cho ngôi nhà và tự thuê nhân công 
xây dựng tại địa phương với số tiền được Dự án hỗ 
trợ thông qua ngân hàng.

Những ngôi nhà này dựa trên những thiết kế đơn 
giản để tạo ra kết cấu chắc chắn. Các tính năng của 
căn nhà gồm có một gác lửng để chống lũ có độ 
cao hơn mức nước dâng lớn nhất tại địa phương 
và có diện tích ít nhất là 10 m2. Tất cả các ngôi nhà 
của dự án đều có kết cấu kiên cố, được xây dựng 
bằng những vật liệu chất lượng cao và có phần nền 
móng vững chắc.

Hiện tại, UNDP đang phối hợp với Bộ Xây dựng 
nghiên cứu kế hoạch triển khai xây dựng nhà an 
toàn cho người dân nghèo ở tất cả 28 tỉnh ven biển 
của Việt Nam.

Sáng kiến hữu trong giám sát thi công

Những ngôi nhà chống bão này có ý nghĩa rất đặc 
biệt với người dân nghèo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng 
một trong những yếu tố để ngôi nhà được xây dựng 
vững chắc, kiên cố là việc quá trình thi công được 
quản lý và giám sát bởi một công cụ tên là KoBo.

“Một trong những sáng kiến của hợp phần xây 
dựng nhà an toàn là kêu gọi sự tham gia, đóng góp 
của cộng đồng vào quá trình giám sát theo thời gian 
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thực. Phần mềm KoBo giúp chúng tôi giám sát quá 
trình xây dựng bằng cách cho phép người dân thu 
thập và chia sẻ thông tin, hình ảnh thực tế tại ngay 
hiện trường,” Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện 
thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết.

Bà Wiesen cũng chia sẻ thêm, “Dữ liệu được thu 
thập từ điện thoại di động và gửi về Hà Nội theo 
thời gian thực để thực hiện phân tích và báo cáo, 
đồng thời tiếp thu và phản hồi các vấn đề phát sinh. 
Phần mềm này giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực 
trong việc thu thập và phân tích dữ liệu, đồng thời 
giúp đưa ra phản hồi nhanh chóng khi cần.”

Theo Ông Cao Xuân Hiển, Chuyên gia tư vấn về 
nhà chống chịu bão, lụt của UNDP tại Việt Nam, 
cả ba giai đoạn xây dựng nhà ở kiên cố đều được 
giám sát bằng phần mềm KoBo.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, những người sử dụng 
phần mềm này - thường là chính quyền địa phương 
và điều phối viên dự án – sẽ nhập tất cả thông tin về 
ngôi nhà vào hệ thống, bao gồm: tình trạng xuống 
cấp, mức độ hư hỏng cùng thông tin chi tiết về gia 
đình, nghề nghiệp và thu nhập, cũng như địa chỉ 
của họ và thông tin về mẫu thiết kế được chọn để 
xây dựng nhà. 

Trong giai đoạn thứ hai, những hình ảnh thi công 
như đào móng, tường, mái nhà, cấu trúc và vật 
liệu xây dựng của ngôi nhà được tải lên phần mềm 
KoBo. Điều này giúp Ban quản lý dự án giám sát 
chất lượng và quá trình xây dựng, đặc biệt là đối 
với các kỹ thuật đang được áp dụng.

Trong giai đoạn thứ ba, khi ngôi nhà được hoàn 
thành, hình ảnh chi tiết về nhà mới, thông tin về 
nhà tài trợ cũng như ý kiến, cảm nghĩ của người 
hưởng lợi về ngôi nhà đều được cập nhật trong 
KoBo. Bất kỳ ý kiến đóng góp nào về ngôi nhà đều 
được phản hồi nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu về 
kết cấu nhà và chất lượng xây dựng được tuân thủ 
nghiêm ngặt.

“Việc thu thập dữ liệu trên di động này đã cung 
cấp thông tin và hình ảnh cho công tác giám sát xây 
dựng nhà, đặc biệt là trong điều kiện khó khăn về 
khoảng cách địa lý và số lượng lớn các ngôi nhà 
đang được xây dựng cùng một lúc”, ông Hiển chia 
sẻ. “Ngoài ra, phần mềm này còn rất hữu ích khi lưu 
trữ thông tin tập trung của 5 tỉnh trong cùng một hệ 
thống. Khi chúng tôi cần bất kỳ thông tin liên quan 
hoặc một hình ảnh cụ thể nào đều có thể dễ dàng 
truy cập vào phần mềm này.”

Phần mềm miễn phí KoBo giúp giám sát quá trình xây 
dựng nhà ở chống chịu bão, lụt. Ảnh: UNDP tại Việt Nam
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Hỗ trợ cá giống 
 chất lượng cao 
  cho người dân

KHÔI NGUYÊN
Tháng 12, 2020

Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 
nhiều hộ gia đình ở phía Bắc tỉnh Nam Định 
đã cải thiện sinh kế bằng việc nuôi trồng cá 
mú - một loại hình thủy sản mang lại hiệu 

quả kinh tế cao - đồng thời phục hồi rừng ngập mặn 
để ứng phó với thiên tai.

Những ngày này, ông Phạm Ngọc Nhân, 56 tuổi, 
đang chuẩn bị thu hoạch đàn cá mú được nuôi ở 
2.000m2 ao cá từ hỗ trợ của dự án. Lứa cá với 
trọng lượng khoảng 1,35 tấn dự kiến mang về cho 
gia đình bốn người của ông hơn 209 triệu đồng 
(9.000 đô la).

“Chúng tôi thường thu hoạch cá mú trước Tết. 
Bên cạnh tiền bán cá, chúng tôi cũng nuôi trồng 
thêm tôm, cua trong ao. Tiền bán tôm, cua thu về 
khoảng 60 triệu đồng (2.600 đô la),” ông Nhân nói.

Tổng số tiền gia đình ông Nhân thu về khoảng 269 
triệu đồng (11.700 đô la), đây sẽ là số tiền lớn nhất 
mà ông từng kiếm được, do ông thường chỉ bán 
được khoảng 100 triệu đồng (4.350 đô la) mỗi năm 
vì cá mú có chất lượng thấp. Gia đình ông Nhân 
đã làm nghề nuôi cá mú được 8 năm, đến tháng 
8 năm 2019, ông tham gia vào mô hình nuôi tôm-
cá kết hợp của một hợp phần thuộc Dự án được 
hỗ trợ bởi Quỹ Khí hậu Xanh (GCF). Hoạt động này 
nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường khả năng 
chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu 
cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt 
Nam” do GCF, chính phủ Việt Nam và Chương trình 
phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ. 

Theo đó, mỗi hộ gia đình như ông Nhân được 
cung cấp miễn phí 1.000 cá mú giống chất lượng 
cao, đồng thời được tập huấn kỹ thuật nuôi cá.

Trước đó, Ban Quản lý dự án tỉnh Nam Định đã 
đấu thầu để chọn ra nhà thầu uy tín và có nhiều kinh 

nghiệm trong chăn nuôi chất lượng cao để cung 
cấp số lượng cá giống nói trên. Qua kiểm tra, số 
lượng và chất lượng cá giống đều đạt chuẩn và 
đảm bảo điều kiện để nuôi trồng.

Phát triển sinh kế

Gia đình ông Nhân sống ở xã Nghĩa Hải, một xã 
ven biển thuộc huyện Nghĩa Hưng ở phía bắc tỉnh 
Nam Định. Xã Nghĩa Hải có khoảng 80 ha ao nuôi 
cá tại khu vực Cồn Xanh với hơn 70 hộ gia đình 
tham gia.

Đặc biệt, 11 hộ dân bao gồm gia đình ông Nhân 
đã được dự án hỗ trợ mô hình nuôi kết hợp tôm-
cá trên 2,2 ha diện tích nuôi trồng vào tháng 8 năm 
2019. Tất cả đều cảm thấy phấn khởi khi nhận được 
những con giống chất lượng cao và được tập huấn 
đào tạo kỹ thuật nuôi cá nhằm phát triển sinh kế.

“Từ 1.000 con cá mú giống nhận được của dự án, 
chúng tôi mua thêm 1.000 con giống nữa. Bên cạnh 
đó, chúng tôi còn kết hợp nuôi tôm trong ao,” anh 
Vũ Văn Đệ, 38 tuổi, chủ ao cá rộng 1,6 ha cho biết. 
Tuần trước, anh đã kiếm được hơn 200 triệu đồng 
(8.700 đô la) sau khi thu hoạch và bán cá, đây cũng 
là mức thu nhập cao nhất trong các vụ nuôi cá mú 
từ khi anh bắt đầu làm nghề này đến giờ. 

“Lý do được như vậy là bởi chất lượng cá giống 
được dự án cung cấp tốt hơn nhiều so với các loại 
cá giống khác bán ngoài thị trường,” anh Đệ chia sẻ. 
“Chúng tôi để tiền này tiếp tục đầu tư kinh doanh, 
ngoài ra dành một phần để mua xe máy mới.”

Với ông Đinh Văn Thái, 60 tuổi, sau khi được dự 
án cung cấp 1.000 cá giống, ông chia sẻ: “Chưa 
bao giờ tôi thấy có loại cá giống nào tốt như thế 
này. Đàn cá mú lớn rất nhanh và cũng khỏe hơn so 
với các giống cá mú thường khác và ít khi bị bệnh.”

Một số hộ dân đã được hỗ trợ 1.000 giống cá mú 
miễn phí qua dự án
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Ông Thái cũng là chủ sở hữu của một ao nuôi cá 
mú và kết hợp nuôi một lượng tôm hợp lý. Dự kiến 
tiền bán tôm cá sẽ mang về hàng trăm triệu đồng 
cho gia đình ông vốn đã gắn bó với nghề buôn cá 
hàng chục năm nay.

Trên thực tế, việc nuôi kết hợp cá mú và tôm trong 
một ao được coi là một vòng kinh tế “tuần hoàn” thu 
nhỏ, trong đó tôm sẽ giúp xử lý tất cả chất thải từ 
cá mú. “Đây là một vòng tròn sinh thái, nếu không 
nuôi tôm chung với cá mú thì nguồn nước sẽ dễ bị 
ô nhiễm,” ông Nhân nói.

Theo Ban quản lý dự án tỉnh Nam Định, mô hình 
nuôi trồng kết hợp này cho thấy hiệu quả rõ rệt về 
chất lượng lẫn sản lượng của cả tôm và cá. Thành 
công từ mô hình này đã mang đến nhiều lợi ích 
cho người dân xã Nghĩa Hải với thu nhập cao hơn 
khoảng 20% đến từ cùng một diện tích ao nuôi cá.

Trước đây, những người hưởng lợi từ dự án này 
thường đánh bắt cá ở những khu vực rừng ngập 
mặn. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu mở rộng và phục 
hồi diện tích rừng ngập mặn trong khuôn khổ dự án 
GCF, sinh kế của những hộ gia đình này đã bị ảnh 
hưởng vì họ không được phép đánh bắt cá trong 
khu vực đó nữa. Theo đó, dự án đã hỗ trợ sinh kế 
cho người dân qua việc cung cấp các giống cá mú.

Mangroves help protect coastal communities
from some sea impacts.

Phục hồi rừng ngập mặn

Trong các tác động của biến đổi khí hậu, mực 
nước biển dâng cao và bão lũ là mối đe dọa lớn 
nhất với các khu dân cư đang sinh sống dọc bờ 
biển. Tại Nam Định, Nghĩa Hưng là huyện ven biển 
thường xuyên phải trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng 

nề của các cơn bão từ biển. Hơn một tháng trước, 
bão đến đã phá hủy một phần lớn đất bờ biển, dù 
ở đây đã được trồng một hàng cây phi lao có tác 
dụng bảo vệ đất khỏi bị xói mòn.

Nhiều cây cối đã bị lũ cuốn trôi, cùng những vùng 
cát bị sụt lở xuống biển, những cơn sóng mạnh tiếp 
tục xâm lấn đất liền và đánh sập nhà cửa, ruộng 
vườn cùng sinh kế của những người ngư dân. Theo 
các tin tức đã đưa, cơn bão số 7 vừa qua kết hợp 
với triều cường đã gây thiệt hại cho hai đoạn kè 
biển ở huyện Hải Hậu, với tổng diện tích sạt lở là 
278m2. Đoạn kè biển này nằm trơ trọi và không có 
rừng ngập mặn bao quanh.

Do đó, việc bảo tồn và tăng cường phục hồi rừng 
ngập mặn cần phải được ưu tiên để giảm thiểu ảnh 
hưởng của bão lớn cùng vấn đề nước biển dâng 
cao nhằm bảo vệ vùng ven biển.

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng 
chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu 
cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt 
Nam”, tại Nam Định, công tác phục hồi rừng ngập 
mặn đã được triển khai từ năm 2018 với 112,69 ha 
được trồng bổ sung và 85,08 ha được trồng mới. 
Điều này đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo 
vệ cộng đồng ven biển khỏi thiên tai và tác động 
của biến đổi khí hậu.

Anh Nguyễn Đức Thủy, nông dân, ở xã Nam Điền, 
huyện Nghĩa Hưng dành phần lớn thời gian thực 
hiện trông coi rừng ngập mặn gần nhà và rất tự 
hào với công việc này. “Rừng ngập mặn có thể giúp 
mọi người chắn bão và bảo vệ đê điều,” anh Thủy 
chia sẻ. 

Cũng như nhiều người tham gia trồng rừng khác, 
hàng ngày, anh thường dậy rất sớm để chăm nom 
rừng cây khi thủy triền rút xuống. Mỗi năm khi mùa 
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mưa đến, người trồng rừng phải rà soát lại diện tích 
trồng, loại bỏ những cây kém chất lượng và nuôi 
trồng bổ sung những cây mới từ một đến hai lần.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch xã Nghĩa Hải 
cho biết: “Rừng ngập mặn rất hữu ích, vừa bảo vệ 
đê biển, vừa giúp giảm nhẹ ảnh hưởng của bão 
lũ. Người dân địa phương đang trông coi rừng rất 
tốt và nhờ có những khóa tập huấn, mọi người đã 
nâng cao hơn ý thức bảo vệ rừng.”

Những khu rừng ngập mặn tạo nên một vùng đệm 
quan trọng ngăn cách biển với cộng đồng dân cư 
nơi đây. Dự án GCF hỗ trợ trồng và tái tạo khoảng 
4.000 ha rừng ngập mặn ở các vùng ven biển dễ 

bị tổn thương bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 
gồm các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi và Cà Mau. Nhờ có dự án, người dân 
Nam Định có thể đảm bảo phát triển sinh kế bền 
vững, đồng thời tạo nên môi trường thích hợp để 
phát triển rừng ngập mặn, bảo vệ người dân khỏi 
tác động từ thiên tai. Đây là mối quan hệ hỗ trợ lẫn 
nhau giữa người dân ven biển và rừng ngập mặn.

Có thể nói, thành công lớn nhất trong các hoạt 
động phòng chống thiên tai ở vùng ven biển chính 
là sự thay đổi nhận thức của cộng đồng. Người dân 
hiện giờ đã không còn bị động khi thiên tai xảy ra 
mà đã chủ động hơn để ứng phó kịp thời.
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Trang bị kiến thức
ứng phó biến đổi khí hậu 

THÀNH ĐẠT 
Tháng 1, 2021

L à một trong những quốc gia dễ bị tổn thương 
trước thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam 
thường xuyên phải hứng chịu những thiệt hại 

nặng nề. Để giảm thiểu các tổn thất này, việc lồng 
ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến 
đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương là một trong những biện pháp 
hiệu quả nhất hiện nay, giúp địa phương chủ động 
ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Các trận bão Linfa, Nangka, Ofel và Molave đổ bộ 
vào miền Trung của Việt Nam cuối tháng 10 vừa qua 
đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo 
số liệu thống kê của Tổng cục Phòng chống Thiên 
tai, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN-PTNT), tính đến cuối tháng 10, tổng thiệt hại sau 
thiên tai là 240 người chết, 243.000 ngôi nhà bị sập 
và ngập úng, 1.3 tỷ đô la thiệt hại về cơ sở hạ tầng. 

“Các tỉnh, thành Miền Trung vừa trải qua 2 đợt 
mưa lớn kỉ lục. Tổng lượng mưa ở các tỉnh Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đều 
vượt qua lượng mưa lịch sử được ghi nhận vào năm 
1979 và 1999. Tại một số nơi, lượng mưa một ngày 
được ghi nhận lên tới 800mm và tổng lượng mưa 
mỗi đợt là 3000mm,” Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ 
trưởng Bộ NNPTNT cho biết.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, thiệt hại 
trung bình hàng năm do thiên tai gây ra ước tính 
khoảng 2,7 tỉ đô la, trong đó 60% tổn thất tập trung 
ở các vùng ven biển.

Mối đe dọa chủ yếu

Các thách thức về thiên tai và khí hậu đã trở thành 
ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách 
ở Việt Nam. Điều này được thể hiện qua các chiến 
lược ngành và quốc gia, trong đó các thách thức 
trên được xác định là một trong những trụ cột chính 
của Kế hoạch phát triển quốc gia mới trong thập kỷ 
tới. Chính phủ đã thông qua Chiến lược quốc gia 
về Biến đổi khí hậu năm 2011 và Chiến lược tăng 
trưởng xanh của Việt Nam năm 2012 với tầm nhìn 
đến năm 2050. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã thông 

qua Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi 
khí hậu giai đoạn 2016-2020 nhằm hỗ trợ cải cách 
chính sách, tăng cường năng lực và tăng cường 
đầu tư cho các hoạt động ưu tiên về biến đổi khí 
hậu và tăng trưởng xanh ở các lĩnh vực chính như 
quản lý năng lượng, giao thông, lâm nghiệp và tài 
nguyên nước.

Về hợp tác quốc tế, Chính phủ cũng ủng hộ bảo 
vệ môi trường, theo đó là việc tham gia và ký cam 
kết tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu tại Paris 
năm 2015.

Rủi ro từ biến đổi khí hậu và thiên tai hiện được 
xem là mối đe dọa trực tiếp tới mục tiêu trở thành 
nền kinh tế thu nhập cao của Việt Nam. Những tổn 
thất trực tiếp và gián tiếp do thiên tai gây ra đang 
ảnh hưởng không chỉ đến khả năng chống chịu và 
tính bền vững của nền kinh tế mà còn ảnh hưởng 
đến khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh 
chóng và bao trùm. Theo đó, vấn đề phát triển cơ 
sở hạ tầng nhanh chóng nhưng không xem xét đến 
các rủi ro do thiên tai và khí hậu sẽ dẫn đến việc 
tăng nguy cơ thiệt hại và dễ bị tổn thương trước 
thiên tai. “Với mức tăng trưởng dự đoán là 265% 
trong vòng 10 năm tới, thiệt hại trung bình hàng 
năm do thiên tai tai gây ra ở các vùng ven biển dự 
kiến sẽ lên đến 4,2 tỉ đô la/năm”, theo báo cáo “Từ 
COVID-19 đến biến đổi khí hậu: Làm thế nào để Việt 
Nam trở thành quốc gia tiên phong trong phục hồi 
xanh” của Ngân hàng Thế giới.

Báo cáo cũng chỉ ra những thành tựu phát triển sẽ 
bị đe dọa do thiệt hại về người, về tài sản, đất canh 
tác và cơ sở hạ tầng, sản lượng nông nghiệp cùng 
năng suất lao động giảm, thất thu thuế; ngân sách 
công bội chi cho công tác khắc phục hậu quả thiên 
tai. “Việt Nam đang đứng trước ngã ba của quá trình 
phục hồi sau đại dịch. Việt Nam đang có cơ hội phát 
triển đất nước trên con đường tăng trưởng xanh, 
thích ứng biến đổi khí hậu tốt hơn và phát triển bao 
trùm hơn, từ đó tăng cường khả năng chống chịu 
với những thách thức trong tương lai đến từ đại 
dịch và thiên tai,” theo bà Carolyn Turk, Giám đốc 
Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Sáng kiến của UNDP không chỉ về thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn 
giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các tỉnh bị ảnh hưởng trên cả nước.
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Một sáng kiến mới

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại 
Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng 
đồng Sinh thái (ECODE) thuộc Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm thực hiện gói 
thông tin về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với 
biến đổi khí hậu (Giảm nhẹ RRTT-Thích ứng BĐKH) 
cho 07 tỉnh ven biển bao gồm Nam Định, Thanh Hóa, 
Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi và Cà Mau, từ đó giúp các tỉnh lồng ghép rủi ro 
thiên tai và biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

Gói thông tin rủi ro này là một phần của sáng kiến   
nhằm Tăng cường khả năng chống chịu với những 
tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ 
bị tổn thương ven biển Việt Nam do UNDP, Quỹ Khí 
hậu Xanh (GCF) và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ. 

Cụ thể, vào tuần trước, ECODE đã phối hợp với 
Ban quản lý dự án GCF tỉnh Quảng Bình tổ chức hội 
thảo tập huấn lập kế hoạch tại thành phố Đồng Hới, 
tập trung vào việc lồng ghép Giảm nhẹ RRTT-Thích 
ứng BĐKH vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Một buổi 
tập huấn tương tự cũng đã được tổ chức tại Quảng 
Nam vào tháng 12 vừa qua.

“Trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, Quảng Nam coi thích 
ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của chính 
quyền các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và của 
cả cộng đồng,” bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho 
biết. “Tỉnh sẽ lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu 
vào các chiến lược, kế hoạch phát triển của các cấp, 
các ngành và địa phương, kể cả trong các văn bản 
quy phạm pháp luật và trong quá trình thực hiện”. 

Thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra tại Quảng 
Nam giai đoạn 2010-2016 cho thấy tổng thiệt hại về 
kinh tế ước tính khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng (182,6 
triệu đô la). Đặc biệt trong năm 2020, các loại hình 
thiên tai cực đoan đã gây tổn thất nặng nề, ước tính 
đến hàng trăm triệu đô la Mỹ tại tỉnh Quảng Nam, 
trong đó lũ lụt và sạt lở đất đã khiến hàng chục 
người thiệt mạng.

Tại một địa phương khác của Dự án, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (KH & ĐT) tỉnh Nam Định, một tỉnh cũng bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai, đã triển khai kế hoạch lồng 
ghép các nội dung phòng chống thiên tai và Thích 
ứng BĐKH vào Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 
2021-2025. Theo kế hoạch, UBND tỉnh đã ban hành 
một chỉ thị về việc lồng ghép các nội dung phòng 
chống thiên tai và Thích ứng BĐKH. Trên cơ sở đó, 
Sở KH & ĐT đã ban hành hướng dẫn thực hiện. Sau 
đó, đề án lồng ghép sẽ được thảo luận dựa trên 
ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp 
theo, đề án sẽ được đệ trình lên UBND tỉnh xin ý 
kiến trước khi các huyện triển khai việc lồng ghép 
các nội dung phòng chống thiên tai và Thích ứng 
BĐKH vào các kế hoạch phát triển KTXH cấp huyện.  

Theo Ban quản lý dự án GCF-UNDP, các hội thảo 
về lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai và 
Thích ứng BĐKH vào các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã được tổ chức tại 
các tỉnh Nam Định, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và 
Cà Mau.

Đã có hơn 270 đại biểu các tỉnh trên tham gia các 
Hội thảo tập huấn về lồng ghép, trong đó có 300 cán 
bộ lập kế hoạch và 60 đại biểu tham gia quá trình 
tham vấn và thảo luận - với 30% là phụ nữ. Đây là 
các đại diện từ cấp tỉnh, huyện và xã. “Các đại biểu 
đã được trang bị kiến   thức về tác động của thiên tai 
và biến đổi khí hậu đối với tất cả các lĩnh vực của địa 
phương mình. Đặc biệt, các đại biểu hiểu rằng cần 
phải đẩy mạnh việc lồng ghép các nội dung PCTT 
và Thích ứng BĐKH vào các mục tiêu phát triển bền 
vững của địa phương mình,” theo Báo cáo của Ban 
Quản lý Dự án. 

Dự án cũng đã tổ chức các lớp tập huấn về PCTT - 
Thích ứng BĐKH cho khoảng 330 xã thuộc 35 huyện 
của 7 tỉnh dự án. Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, 
5 tỉnh thuộc dự án gồm Nam Định, Thừa Thiên-Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau - đã hoàn thành 
dự thảo Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-
2025. Theo đó, Cà Mau đã lồng ghép các nội dung 
PCTT - Thích ứng BĐKH vào Kế hoạch phát triển 
KTXH của tỉnh, với các chỉ tiêu cụ thể cho một số 
lĩnh vực như nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
tài nguyên và môi trường, công thương, giao thông, 
xây dựng, giáo dục và đào tạo, y tế. 

Tương tự, Thừa Thiên-Huế cũng đã thực hiện lồng 
ghép các nội dung PCTT - Thích ứng BĐKH vào các 
lĩnh vực như cơ sở hạ tầng thủy lợi, các công trình 
ven biển và quy hoạch sử dụng đất. Một số dự án 
cụ thể được xây dựng như: củng cố 1.180km kênh 
mương thủy lợi, cải tạo một đoạn bờ biển Thuận An-
Tư Hiền, phòng chống sạt lở khu vực ven biển Hải 
Dương; và xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh 
bão tại khu vực Phú Hải. 

Nhấn mạnh về lợi ích của lồng ghép vấn đề PCTT-
Thích ứng BĐKH vào các chiến lược và quy hoạch, 
Giáo sư Trương Quang Học, chuyên gia về biến đổi 
khí hậu và phát triển bền vững cho biết: “Lồng ghép 
toàn diện sẽ tiết kiệm và tăng hiệu quả sử dụng 
nguồn lực, đặc biệt về mặt thời gian cvà kinh phí. 
Việc lồng ghép cũng nâng cao chất lượng các công 
trình và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu nhờ 
sự tham gia của các bên qua đầu tư tập trung”.
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Thiếu hụt bảo hiểm tăng rủi ro cho hộ nghèo
THANH LAN
Tháng 1, 2021

V ới tỷ lệ lớn những người dân nghèo sinh 
sống trong những ngôi nhà xập xệ tại các 
địa phương ven biển, nhiều hộ gia đình 

đang thực sự cần một gói bảo hiểm cho ngôi nhà 
của mình. Tuy nhiên, việc không có những gói bảo 
hiểm liên quan đến nhà cửa trong hệ thống ngân 
hàng khó có thể khiến mong ước của những người 
nghèo thành hiện thực.

Nằm dọc đường bờ biển dài 12km, xã Bình 
Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – một tỉnh 
Nam Trung Bộ, là nơi sinh sống của 2.000 hộ dân và 
hơn 10.000 nhân khẩu. Gần một phần mười trong 
số đó là các hộ nghèo với thu nhập trung bình hàng 
tháng chỉ từ 500.000-600.000 đồng (22-26 đô la).

Các trận lũ bão lịch sử trong tháng 10 vừa qua đã 
gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả xã cùng các xã 
lân cận. Tại Bình Thuận, tổng số 1.155 hộ gia đình 
bị tổn thất nặng nề, nhiều căn nhà bị tốc mái, nứt 
tường. Thậm chí có căn nhà đã bị sập hoàn toàn.

“Người dân địa phương đang cố gắng cầm cự 
sau cơn bão. Nhiều người trong số họ không có đủ 
tiền để sửa nhà và đang chờ nhà nước hỗ trợ,” ông 
Ngô Văn Vương, Chủ tịch xã Bình Thuận, chia sẻ. 
“Nếu họ được cung cấp một gói bảo hiểm thì có lẽ 
cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Chúng tôi từng làm 
việc với một số hãng bảo hiểm về việc này, nhưng 
không hãng nào sẵn sàng hợp tác vì e ngại những 
rủi ro có thể gặp phải từ loại hình bảo hiểm này.”

Tại thôn Sông Cầu, anh Huỳnh Anh Thơ, 45 tuổi, 
làm nghề nông cũng chia sẻ rằng anh mong muốn 
có một gói bảo hiểm của ngân hàng. Ngôi nhà của 
anh là ngôi nhà duy nhất trong xã bị sập hoàn toàn 
sau trận bão vừa qua, hiện anh không còn nhà để ở. 

“Nếu ngôi nhà này của tôi được bảo hiểm, chắc 
là tôi đã có thể sửa được nhà rồi. Bây giờ chúng 
tôi không biết phải làm gì. Những người khác cũng 
đang chịu cảnh khó khăn này nên họ chẳng thể giúp 
đỡ tôi nhiều,” anh Thơ nói.

Trường hợp của anh Thơ ở Quảng Ngãi không 
phải là trường hợp duy nhất. Theo Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ngãi, trận bão vừa rồi đã gây thiệt 
hại khoảng 4,48 nghìn tỷ đồng (gần 195 triệu đô la), 
tương đương 8,1% GDP năm 2019 của tỉnh. Trận 
bão đã khiến 13 người bị thương, làm sập hoàn 
toàn 325 ngôi nhà và làm tốc mái 140.000 ngôi nhà 
khác. Ngoài ra, 450 điểm trường, 70 trạm y tế, và 
hơn 100 nhà văn hóa cộng đồng bị hư hại, cũng 
như nhiều tuyến đường giao thông và công trình 
thủy lợi bị tàn phá nghiêm trọng.

Cùng với tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ khu vực miền 
Trung cũng vẫn chưa khắc phục được hậu quả của 
trận mưa lũ lịch sử vừa qua. Tỉnh Quảng Bình có   12 
xã ven biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hàng 
nghìn hộ nghèo bị mất nhà cửa, như trường hợp 
của bà Nguyễn Thị Linh ở xã Hiền Ninh.
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Bà Linh, một nông dân 65 tuổi, là người khuyết tật 
ngụ tại thôn Bắc Cổ Hiền. Bà hiện sống nhờ vào sự 
hỗ trợ của bà con lối xóm. Chồng bà đã mất cách 
đây nhiều năm. Tường nhà của bà đã bị nứt khiến 
bà thấy rất lạnh trong mùa đông nhưng lại không có 
tiền để sửa nhà.

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có 1 gói bảo 
hiểm cho căn nhà của mình. Nếu điều này trở thành 
hiện thực, tôi sẽ có một ngôi nhà chắc chắn hơn,” 
bà Linh cho biết.

Ông Lê Hoài Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
xã Hiền Ninh giải thích rằng có rất nhiều hộ gia 
đình khác đồng cảnh ngộ với bà Linh. “Chúng tôi 
đã từng xem xét các gói bảo hiểm cho hộ nghèo, 
nhưng nhà nước chưa có chương trình hay chính 
sách cụ thể nào về vấn đề này nên không có công 
ty bảo hiểm nào có thể hợp tác với những người 
nghèo như vậy.”

Xã Hiền Ninh có dân số hơn 8.000 người và sống 
dựa vào 270 ha đất nông nghiệp, với thu nhập bình 
quân đầu người là 20 triệu đồng/năm.

Không có chương trình bảo hiểm nào

Ở Việt Nam, hầu hết trong số 30 công ty bảo hiểm 
phi nhân thọ - bao gồm các công ty hàng đầu như Bảo 
hiểm Dầu khí, Bảo Việt, Công ty Cổ phần Bảo hiểm 
Petrolimex (PJICO), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm 
Bưu điện (PTI), Bảo Minh và Tổng Công ty Bảo hiểm 
BIDV (BIC) – đều cho biết thị trường bảo hiểm của Việt 

Nam mới chỉ có các sản phẩm bảo hiểm thông thường 
để bảo vệ nhà ở tư nhân nói chung, và do đó chưa có 
sản phẩm nào dành riêng cho nhà ở vùng lũ.

Ông Nguyễn Việt Sơn, Phó Giám đốc Khối Tài sản 
Kỹ thuật của PJICO, chia sẻ rằng hầu như không có 
công ty bảo hiểm nào ở Việt Nam cung cấp gói bảo 
hiểm cho nhà ở vùng lũ, tuy có một số dịch vụ nhưng 
không phổ biến.

Ông Sơn cho biết: “PJICO không cung cấp dịch vụ 
này. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho nhà ở 
tư nhân, tập trung vào một số loại nhà, bao gồm chung 
cư, nhà phố và biệt thự, với một số điều kiện cụ thể.”

Tương tự như vậy, BIC cũng không phải là một ngoại 
lệ. Ông Nguyễn Mạnh Hải, Phó giám đốc Bộ phận tiếp 
thị và chăm sóc khách hàng của BIC, cho biết “Các 
gói bảo hiểm phổ biến nhất là các gói dành cho nhà ở 
nói chung. Thông thường, khách hàng có thể mua gói 
chống ngập sau khi họ mua các gói bảo vệ cháy nổ.”

Cũng đầu tư mạnh mẽ vào mảng bảo hiểm cho các 
nhà ở tư nhân trong những năm gần đây, PTI cho biết 
chỉ cung cấp các gói bảo hiểm dành cho nhà ở tư nhân 
nói chung.

“Do các khu vực này thường xuyên xảy ra thiên tai, 
lũ lụt, đặc biệt là các vùng ven cách biển khoảng 1km, 
mức độ rủi ro rất cao nên sản phẩm bảo hiểm cho nhà 
ở tư nhân ở những khu vực này còn hạn chế. Chúng 
tôi hiện không có sản phẩm nào như vậy,” đại diện Bộ 
phận tiếp thị của PTI xác nhận.

Từ năm 2017, hàng nghìn ngôi nhà an toàn được xây dựng cho các hộ nghèo ở các tỉnh ven biển  qua Dự án do Quỹ Khí hậu Xanh, 
Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đồng tài trợ.
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“Chúng tôi vừa hoàn thành một số nghiên cứu về 
các giải pháp tài chính bảo hiểm cho rủi ro thiên 
tai và khí hậu đối với các vùng ven biển của Việt 
Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi sẽ 
làm việc với Tổng cục Phòng chống Thiên tai Việt 
Nam để tìm thêm các cơ hội hỗ trợ các hộ nghèo và 
cận nghèo, giúp họ có khả năng chống chịu tốt hơn 
trước các tác động rủi ro thiên tai và khí hậu”, ông 
Vũ Thái Trường, Quản lý dự án của UNDP chia sẻ.

Chừng nào vẫn chưa có những chính sách bảo 
hiểm dành cho nhà ở vùng lũ thì hàng trăm nghìn 
người nông dân nghèo như anh Huỳnh Anh Thơ ở 
Quảng Ngãi hay bà Nguyễn Thị Linh ở Quảng Bình 
vẫn sẽ phải tiếp tục cuộc sống đầy khó khăn.

“Chúng tôi mong rằng một ngày 
nào đó, ngôi nhà của họ sẽ được 
hưởng bảo hiểm ưu đãi của nhà 

nước”, ông Vương, chủ tịch xã Bình 
Thuận cho biết. “Bảo hiểm có thể 

giúp người dân bớt lo lắng về khoản 
tiền sửa nhà sau bão lũ.”

Nhu cầu bảo hiểm

Với diễn biến rủi ro thiên tai ngày càng phức tạp 
trong những năm gần đây, các chuyên gia bảo hiểm 
cho rằng, nếu không có chính sách hỗ trợ nhà ở 
vùng lũ của Chính phủ, nhiều người nghèo sẽ tiếp 
tục sa lầy trong khó khăn.

Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP), bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong 
rủi ro thiên tai bằng việc cung cấp cho Chính phủ và 
các bên liên quan các phương tiện tài chính để ứng 
phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Các sản phẩm 
bảo hiểm thường được gọi là ‘giải pháp chuyển 
giao rủi ro dựa trên thị trường’ qua việc cung cấp 
các giải pháp tài chính hiệu quả hơn về mặt chi phí 
cho các rủi ro cấp trung bình đến cao đối với các 
thiệt hại từ thiên tai ở các mức độ khác nhau. Mặc 
dù bảo hiểm là một trong những yếu tố quan trọng 
của rủi ro tài chính, nhưng ở Việt Nam, bảo hiểm 
vẫn đứng ở một vị trí rất khiêm tốn trong hộp công 
cụ tài chính hiện đang được chính phủ sử dụng.

Trong thực tế những năm qua, một số tổ chức đã 
và đang triển khai các chương trình và dự án xây 
nhà chống lũ cho người nghèo ở vùng ven biển trên 
khắp cả nước.

Với nỗ lực nhằm giúp đỡ nhiều người hơn trong 
bối cảnh thiên tai ngày càng gia tăng, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Xây dựng đã 
và đang triển khai sáng kiến   xây dựng hơn 4.000 
ngôi nhà chống bão lụt từ năm 2017 tại 5 tỉnh ven 
biển miền Trung gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa 
Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Quảng Nam. 

Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ của dự án 
“Tăng cường khả năng chống chịu với những tác 
động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ 
bị tổn thương ven biển Việt Nam” với trị giá gần 42 
triệu đô la do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), Chính phủ 
Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) tài trợ. Nguồn vốn thực hiện bao gồm hơn 
30,8 triệu đô la hỗ trợ từ GCF và 1,6 triệu đô la từ 
UNDP, và phần còn lại là vốn đối ứng từ Chính phủ 
Việt Nam. Cho đến nay, hơn 3.300 ngôi nhà chống 
chịu bão, lụt đã được xây dựng tại 5 tỉnh. Mục tiêu 
của Dự án là hoàn thành việc xây dựng 4.000 ngôi 
nhà an toàn mới, nhằm hỗ trợ nhà ở cho 20.000 
người nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai thuộc 100 
xã của các tỉnh ven biển nói trên.

Những ngôi nhà an toàn này được thiết kế đơn 
giản, xây dựng bằng xi-măng với cấu trúc kiên cố, 
gồm một tầng lửng để chống ngập lụt cùng mái 
nhà được gia cố chắc chắn. Khi thiên tai, lũ lớn xảy 
ra, tầng lửng là nơi giúp người dân trú nạn và sinh 
hoạt, ngoài ra còn là nơi để lưu trữ các đồ vật có 
giá trị, tránh khỏi việc bị lũ làm hỏng hoặc cuốn trôi.
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Thoát nghèo
nhờ sáng kiến 

hỗ trợ con giống
THANH THU 

Tháng 1, 2021

B ất chấp những khó khăn từ biến đổi  khí 
hậu, thiên tai và thị trường đầu ra, nhiều 
nông dân ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa đã thoát nghèo nhờ mô hình nuôi tôm sú xen 
canh với ghẹ xanh và cá rô phi, hứa hẹn mang lại 
lợi nhuận cao.

Mặc dù thời tiết rất lạnh của mùa đông, anh Trịnh 
Văn Hoàn, 43 tuổi, vẫn thức dậy sớm, đi ra xem tình 
hình nuôi tôm sú và cá rô phi ở cái ao rộng 2 ha của 
gia đình. Mấy tuần vừa qua, anh đã cải tạo lại ao để 
bắt đầu một vụ nuôi mới trong hai tháng tới.

“Tôi đang nạo vét ao, làm vệ sinh và đắp bờ ao 
trước khi bơm nước sạch vào để nuôi lứa tôm và 
cá rô phi mới” anh Hoàn chia sẻ.

Sinh sống ở xã ven biển Nga Tân, huyện Nga 
Sơn, Thanh Hóa, anh Hoàn đã làm nghề nuôi tôm 
được 5 năm - tuy nhiên công việc này chỉ giúp gia 
đình 4 người của anh đủ sống mà không tiết kiệm 
được mấy. Điều này khiến anh gặp khó khăn trong 
việc mở rộng buôn bán và sắm sửa cho gia đình.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm ngoái, anh Hoàn được 
hỗ trợ 94.000 con tôm sú giống và 1.890 con cá rô 
phi giống từ Dự án “Tăng cường khả năng chống 
chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho 
các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” 
do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), Chính phủ Việt Nam, 
và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
đồng tài trợ.

Ngoài ra, vào thời điểm đó, gia đình anh Hoàn 
cũng mua thêm 40.500 con tôm giống và 810 con 
cá rô phi giống ở chợ. Tổng cộng, anh đã nuôi 
135.000 con tôm và 2.700 con cá rô phi.

Tháng 10 năm ngoái, anh thu hoạch và bán 
khoảng 1,65 tấn tôm cùng 900kg cá rô phi ra thị 
trường với mức giá 300.000 đồng (13 đô la)/1 kg 
tôm và 45.000 đồng (1,95 đô la)/1 kg cá rô phi, kiếm 
được khoảng 495 triệu đồng (tương đương 21.500 
đô la) tiền bán tôm và 40,5 triệu đồng (tương đương 
1.760 đô la) tiền bán cá rô phi.

“Đây là mức doanh thu cao 
nhất từ   trước đến nay mà 

chúng tôi kiếm được,” 
anh Hoàn nói.

Tuy nhiên, lợi ích lớn hơn cả là ngoài việc nhận 
được một số lượng sản phẩm cho nuôi trồng, anh 
Hoàn còn được trang bị thêm những kiến   thức đặc 
biệt từ lớp tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ của Dự án 
về kỹ thuật canh tác tôm sú và cá rô phi hiện đại, 
phương pháp cải thiện chất lượng nước trong ao 
nuôi, giúp người nông dân tăng doanh thu bán hàng 
khi nuôi trồng những sản phẩm thủy sản sạch và 
không bệnh. 

Cũng ở xã Nga Tân, giống anh Hoàn, gia đình bà 
Mai Thị Nga, 50 tuổi, cũng được hưởng lợi từ Dự 
án vào năm 2020 – đây là lần đầu tiên họ được hỗ 
trợ kể từ khi bắt đầu kinh doanh nuôi tôm vào 2015.

Đầu tháng 7 năm ngoái, hộ gia đình bốn thành 
viên của bà Nga cũng nhận được 94.000 con tôm 
sú giống và gần 1.900 con cá rô phi giống từ Dự án. 
Gia đình lúc đó cũng đang nuôi gần 40.500 con tôm 
sú giống và 810 con cá rô phi giống. Tất cả đều sinh 
trưởng cùng lúc trong các ao nuôi nhà bà. 

Vài tháng sau, vào tháng 10, gia đình bà đã bắt 
đầu xuất bán gần hai tấn tôm được 555 triệu đồng 
(24.100 đô la) và 1.100kg cá rô phi thu được 49,5 
triệu đồng (2.150 đô la). Các con giống được Dự án 
cung cấp sinh trưởng và có chất lượng tốt hơn hẳn 
so với các con giống mà bà mua ở chợ.

“Việc nuôi trồng và kinh doanh của gia đình chúng 
tôi đã thay đổi nhờ có Dự án. Chúng tôi có thu nhập 
cao và đặc biệt là biết cách nuôi tôm và cá rô phi 
theo hướng chuyên nghiệp hơn - đồng nghĩa về 
việc có thể yên tâm duy trì và phát triển sinh kế của 
gia đình bền vững trong tương lai,” bà Nga chia sẻ.
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Mô hình nuôi tôm sú xen canh cá rô phi ở xã Nga 
Tân được xem là mang lại lợi nhuận cao cho người 
dân địa phương, trong bối cảnh nghề nuôi tôm đang 
gặp rủi ro lớn về dịch bệnh cũng như diễn biến thời 
tiết bất thường.

Theo các chuyên gia của UNDP và Tổng Cục Lâm 
Nghiệp, về mặt sinh học, cá rô phi có thể sống ghép 
với tôm sú hoặc tôm thẻ chân trắng. Là loài động 
vật ăn tạp, cá rô phi có thể xử lý các loại tảo thủy 
sinh và chất thải hữu cơ. Điều này đảm bảo chất 
lượng môi trường nước ao nuôi và giảm nguy cơ 
mắc bệnh cho tôm. Hơn nữa, mô hình này có thể 
giúp nông dân tận dụng tối đa diện tích mặt nước 
và đặc biệt là tăng thêm thu nhập.

“Rừng ngập mặn là bức tường xanh bảo vệ người 
dân và tài sản của họ trong bão, lũ và giảm thiểu rủi 
ro từ biến đổi khí hậu. Rừng ngập mặn chỉ có thể 
được bảo vệ và khôi phục bền vững nếu sinh kế 
của người dân địa phương được cải thiện, từ đó 
giảm áp lực lên việc đánh bắt ảnh hưởng tới phục 
hồi rừng,” Ông Vũ Thái Trường, Quản lý dự án của 
UNDP chia sẻ.

Lợi ích của việc nuôi xen canh 

Với mục đích hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn 
thương bởi thiên tai, Dự án đã hỗ trợ 15 hộ gia đình 
ở xã Nga Sơn, huyện Nga Thủy, giáp với huyện Nga 
Tân, thông qua mô hình nuôi tôm sú xen ghép với 
ghẹ xanh để giúp họ cải thiện sinh kế. 

Anh Trần Văn Điền ở xã Nga Thủy chưa bao giờ 
nghĩ đến việc tháng 7 vừa qua, gia đình anh được 
cấp miễn phí 7.000 con tôm sú giống và 70 con cua 
xanh giống. Cũng như nhiều người nông dân khác 
trong vùng, anh Điền nuôi tôm từ năm 2010 và hiện 
đang có 30 con cua và 3.000 con tôm giống.

“Chúng tôi nuôi cùng lúc 10.100 con giống. Cuối 
tháng 10, chúng tôi thu hoạch và bán với giá trung 
bình 250.000 đồng (11 đô la)/kg tôm và 400.000 
đồng (17 đô la)/kg cua”, anh Điền nói. “Tất cả 14 hộ 
hưởng lợi khác cũng bán được giá cao như vậy.”

Tổng sản lượng nuôi trồng của anh Điền là 1 tấn 
tôm và 47kg cua, tương đương với doanh thu 250 
triệu đồng (10.900 đô la) tiền bán tôm và 18,8 triệu 
đồng (817 đô la) tiền bán cua.

“Mô hình này cực kỳ hiệu quả. Cua có thể ăn thức 
ăn thừa của tôm dưới đáy ao. Đây là một chu trình 
tuần hoàn để tiêu thụ hết thức ăn, giúp bảo vệ môi 
trường,” anh Điền nói. “Con giống do Dự án cung 
cấp có chất lượng tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã 
tiếp thu được nhiều kiến   thức và bí quyết từ các 
khóa tập huấn của Dự án, giúp chúng tôi sản xuất 
và kinh doanh bền vững.”

Anh Điền hiện đang cải tạo lại ao nuôi trồng của 
mình với diện tích gần 2ha mặt nước. Anh sẽ tiếp 
tục nuôi vụ tôm mới vào tháng 3 này.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án GCF tỉnh 
Thanh Hóa, sau 4 tháng nuôi tôm, cua tại xã Nga 
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Thủy, tất cả các hộ được hưởng lợi đều cho biết trọng 
lượng bình quân mỗi con tôm sú tối thiểu đạt 26g, với 
tỷ lệ tôm sống trên 50%, và trọng lượng trung bình của 
mỗi con ghẹ xanh đạt 310g, với tỷ lệ sống trên 60%.

Sáng kiến cần được nhân rộng

Thanh Hóa có khoảng 4.300ha tổng diện tích sản 
xuất thủy sản nước lợ và 7.500ha nuôi xen canh thủy 
sản và trồng lúa. Tác động của biến đổi khí hậu đến 
các hoạt động thủy sản đã dẫn đến những thay đổi 
mới trong phương pháp canh tác, với hy vọng sẽ 
nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế 
cho người nông dân. 

 “Mô hình nuôi tôm sú xen cua xanh và cá rô phi 
hứa hẹn sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho người 
nông dân, vì mô hình này giúp người dân tiếp cận đến 
kỹ thuật sản xuất mới, mang lại thu nhập cao hơn và 
bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Viết Nghị, điều phối 
viên Ban quản lý dự án GCF tỉnh Thanh Hóa cho biết. 
“Những mô hình này cần được nhân rộng ra nhiều địa 
phương khác vì chúng mang lại hiệu quả kinh tế cao.”

Lấy ví dụ, mô hình nuôi tôm sú xen ghẹ xanh mang 
lại hiệu quả kinh tế cao hơn 25-30% so với nuôi tôm 
độc canh. Trong khi đó, mô hình nuôi tôm sú xen cá rô 
phi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 35-40% so với 
chỉ nuôi tôm độc canh.

Anh Phạm Văn Hiếu, chồng của chị Mai Thị Nga, 
nông dân ở xã Nga Tân, nói rằng nên mở rộng những 
mô hình này vì nhiều người dân khác trong xã cũng 
đang mong đợi được hỗ trợ từ Dự án.

“Các người dân khác đã đến thăm trang trại của 
chúng tôi và học hỏi một số kinh nghiệm trong việc 
nuôi tôm sú xen ghép cá rô phi. Kiến thức từ các khóa 
tập huấn của Dự án thực sự rất hữu ích”, anh Hiếu 
chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Văn Điền cũng cho biết: “Nếu 
mô hình xen canh được nhân rộng ra toàn xã thì rất 
tuyệt vời, vì nông dân sẽ có thêm thu nhập, đồng 
nghĩa với việc sinh kế của họ sẽ được cải thiện hơn 
nữa. Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm sự hỗ trợ của nhà 
nước. Ví dụ, khung thời gian cho thuê đất nên được 
kéo dài hơn 10 năm chứ không phải vài năm như hiện 
nay. Điều này sẽ giúp nông dân mạnh dạn đầu tư và 
mở rộng sản xuất.”
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Hai bức tranh 
 trong màu nước đục

PHẠM TRƯỜNG, PHAN CHÂU GIANG (ZING)
Tháng 2, 2021

H ơn nửa đời người, bà Hồng không nhớ 
nổi đã bao nhiêu lần gia đình chạy lũ. Thế 
nhưng, gánh nặng ấy đã không còn, kể từ 

khi căn nhà an toàn mới hoàn thiện.

Những ngày đầu năm, trên những ruộng lúa, 
cánh đồng rau ở xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh 
Quảng Bình) đã bắt đầu phủ lên màu xanh non. Gần 
4 tháng sau đợt lũ dữ hồi tháng 10/2020 với nhiều 
thiệt hại chẳng thể “cân đo, đong đếm,” nụ cười đã 
nở trên khuôn mặt người dân vùng rốn lũ dù còn 
lắm lo toan, bộn bề.

Sơn Thủy có 10 thôn với hơn 2.100 hộ dân. Vốn 
địa hình thấp, trũng, lại nằm cạnh 2 con sông Cẩm 
Lệ và Kiến Giang, phía sau là đầm Hạc Hải nên mỗi 
khi đến mùa mưa lũ, xã nghèo của huyện Lệ Thủy 
hoàn toàn bị chia cắt, cô lập. Đợt mưa lũ liên tiếp, 
kéo dài 2 tuần đã khiến người dân nơi đây kiệt quệ, 
toàn bộ tài sản bị dòng lũ đục ngầu nhấn chìm, 
cuốn trôi.

Giữa mênh mông sự mất mát, cảnh tượng tan 
hoang sau lũ là màu hồng của ngói, màu xanh của 
tấm tôn lạnh từ những căn nhà hai gác thuộc dự án 
xây nhà an toàn chống chịu bão, lụt. Đây trở thành 
nơi tránh trú cho người dân Quảng Bình, cũng là 
niềm mơ ước, hy vọng của nhiều hộ gia đình khi 
mùa mưa lũ về.

Nửa đời chạy lũ và những ngôi nhà mơ ước

Căn nhà gỗ nhỏ, lợp ngói xiêu vẹo suốt mấy chục 
năm là nơi trú ẩn của bà cùng cô con gái ốm đau 

triền miên và đứa cháu trai khiếm thị. Cũng như 
nhiều ngôi nhà khác của người dân nơi đây, phía 
trên sát mái nhà bà Hồng có tầng gác được kết từ 
những tấm gỗ.

“Cái gác ấy họ gọi đó là tra, mưa lũ về là người 
hay tài sản gì cũng đưa lên đó, nước rút lại đưa 
xuống.” 

“Nếu nước ngập đến mái gác ấy 
thì coi như không còn gì, phải bỏ 
lại mà tháo ngói chạy lấy người 

thôi,” bà Hồng nói.
Người phụ nữ gần 60 tuổi còn nhớ những cơn lũ 

đến đột ngột lúc nửa đêm, bà cùng con cháu không 
kịp dọn thứ gì, chỉ biết dìu nhau lên mái nhà rồi nhìn 
dòng lũ dâng trong đêm tối.
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Mọi đồ vật tích cóp bằng mồ hôi, nước mắt của 
họ cũng theo đó trôi theo dòng nước. Nếu cơn lũ 
rút chậm, có khi 3-5 ngày, họ chỉ còn biết đợi đồ ăn 
và nước uống từ các đoàn cứu trợ, thường là gói 
mì tôm, bịch lương khô… cho đến khi nước rút.

Năm này qua năm khác, bà quẩn quanh mãi trong 
cái nghèo tưởng như không biết bao giờ có thể dứt 
ra được. 

Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi niềm mơ ước về 
căn nhà cao ráo, có thể giúp bà và các con không 
còn cảnh chạy lũ giữa đêm, đã thành hiện thực.

Hồi tháng 8, dự án hỗ trợ xây nhà an toàn chống 
chịu bão, lụt do Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Chính phủ 
Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
đã được triển khai. Nhận được sự hỗ trợ, bà Hồng 
vay thêm người thân, ngân hàng và xây được căn 
nhà kiên cố.

Đứng bên căn nhà mới, bà nói đây là niềm vui lớn 
nhất của gia đình vì từ mùa lũ năm nay sẽ không 
còn phải trú trên mái nhà xiêu vẹo có thể bị lũ cuốn 
bất cứ lúc nào.

Mùa lũ lịch sử năm nay, tầng 2 của ngôi nhà an 
toàn chống chịu bão, lụt rộng chưa đầy 15m2 không 
chỉ là nơi mẹ con bà trú ngụ, mà còn giúp gần 20 
người dân thôn Vinh Quang tránh lũ.

“Ngày trước, cứ lũ về là lại lên gác mái nhà, khi 
nước đến đó thì chỉ biết kêu làng, kêu xóm. Năm 
nay lũ lớn, may sao có căn nhà, không còn phải 
ôm đàn gà mái, đồ đạc chạy lũ như trước nữa”, bà 
Hồng kể.

Cách đó hơn 20km, vợ chồng bà Nguyễn Thị 
Duyên và ông Trần Ngọc Đào (84 tuổi, thôn Tân 
Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) cũng có 
niềm vui tương tự khi căn nhà an toàn chống chịu 
bão, lụt đã thành hình. Nhóm thợ nề đang đổ mái 
bước lên tầng hai căn nhà cho cặp vợ chồng có 
hoàn cảnh khó khăn nhất nhì xóm. 

Niềm vui hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ đã 
ngoài 80, bà Duyên kể giữa năm 2020, gia đình bà 
được xét vào các hộ còn hoàn cảnh và điều kiện để 
xây nhà an toàn chống chịu bão, lụt.

Nhận được khoảng 50 triệu đồng ủng hộ xây nhà 
an toàn chống chịu bão, lụt từ dự án của Quỹ khí 
hậu xanh (GCF), Chính phủ Việt Nam và UNDP, đôi 
vợ chồng gom góp, vay mượn thêm để xây căn nhà 
kiên cố có gác cao.

“Mỗi khi lũ về, đỉnh điểm nước có thể dâng cao 
đến 4m, đôi vợ chồng già chỉ biết kéo nhau leo lên 
sàn gỗ áp mái, ăn mì tôm chờ cứu trợ. Mùa lũ năm 
nay, chúng tôi đã có căn nhà mới này, sẽ không còn 
lo chạy lũ, hay thiếu cái ăn khi lũ về đột ngột”, bà 
bộc bạch. 

“Mùa lũ năm nay, chúng 
tôi đã có căn nhà mới này, sẽ 

không còn lo chạy lũ, hay thiếu 
cái ăn khi lũ về đột ngột”

Mong ước phủ kín những căn nhà an toàn

Anh Trương Ngọc Khiêm – Chuyên gia tư vấn 
thuộc Ban quản lý dự án “Tăng cường khả năng 
chống chịu với những tác động của biến đổi khí 
hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển 
Việt Nam” hợp phần 1 (Bộ Xây dựng) tại tỉnh Quảng 
Bình – cho biết dự án xây nhà an toàn chống chịu 
bão, lụt nhằm tăng cường khả năng chống chịu với 
thiên tai và những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra 
cho người dân nghèo sinh sống ở vùng ven biển, 
góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế.

Qua các đợt bão lũ và đặc biệt đợt lũ lịch sử vừa 
qua, nhà an toàn chống chịu bão, lụt đã phát huy tốt 
công năng, hiệu quả như tên gọi của nó.

“Mỗi căn nhà sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn. 
Chi phí cho mỗi căn nhà chỉ khoảng 60-65 triệu 
đồng. Quảng Bình hiện có 767 nhà đã được triển 
khai, trong đó, 693 nhà đã hoàn thành và đưa vào 
sử dụng, 74 nhà đang thi công,” anh Khiêm chia sẻ.

Theo anh Khiêm, nhà an toàn chống chịu bão, lụt 
xây cho người dân được thiết kế 6 mẫu, các mẫu 
này được Sở Xây dựng Quảng Bình phê duyệt và 
Viện khoa học công nghệ thẩm tra. Diện tích tầng 
một từ 13m2 đến 45m2, tầng 2 là sàn tránh lũ tối 
thiểu 10m2. Nhà an toàn chống chịu bão, lụt yêu 
cầu có móng cứng, khung và tường cứng, mái cứng.

Tuy nhiên, còn rất ít nhà được xây dựng cho 
người dân có nhu cầu vì vướng quy định về đối 
tượng được xét hỗ trợ. Anh Khiêm mong sẽ có 
thêm nhiều đối tượng được hưởng chính sách này 
và nhiều công trình nhà an toàn chống chịu bão, lụt 
được xây dựng hơn nữa.
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Ông Lê Vĩnh Thế – Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy – 
cho biết đợt lũ vừa qua khiến 26.000/38.000 hộ dân 
toàn huyện bị ngập, chủ yếu ngập sâu nhất ở các 
xã Lộc Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Sơn 
Thủy… Trong đó, xã Sơn Thủy được đánh giá là địa 
phương ngập sâu, khó tiếp cận nhất huyện vì sóng 
lớn, đánh mạnh. Ước tính thiệt hại do đợt lũ gây ra 
hơn 1.100 tỷ.

“Nhà an toàn chống chịu bão, lụt dù bất kỳ trong 
thời điểm nào cũng đều phát huy hiệu quả trong 
việc ứng cứu, tránh trú bão, lũ và bảo vệ tính mạng, 
tài sản của người dân sống chung với lũ. Chi phí 
cho mỗi nhà an toàn theo tiêu chuẩn khoảng 50-
100 triệu đồng nên rất phù hợp xây dựng nhiều cho 
người dân”, Bí thư huyện Lệ Thủy nói.

Ông Thế nhấn mạnh nếu làm được điều này sẽ 
rất hiệu quả, khi lũ đến bà con có chỗ trú tránh, dự 
trữ lương thực, thực phẩm. Việc xây dựng nhà an 
toàn chống chịu bão, lụt sẽ hỗ trợ rất lớn cho người 
dân trong việc ứng phó và sống chung với thiên tai.

Chia sẻ về dự án, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại 
diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP) tại Việt Nam nói rằng nhà an toàn 
chống chịu bão, lụt với chi phí thấp đã không bị ảnh 
hưởng bởi các cơn bão, trận lụt vừa qua.

“Nhà an toàn chống chịu bão, lụt 
không bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, 
trận lụt. Nhờ đó, các gia đình sinh 
sống trong những căn nhà này có 

thể yên tâm hơn”.

Theo bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện thường 
trú UNDP tại Việt Nam.

“Thay vì xây dựng lại ngôi nhà sau bão, lụt, họ có 
thể sử dụng nguồn lực khan hiếm của mình cho các 
nhu cầu của gia đình cũng như các hoạt động sinh 
kế”, bà Caitlin Wiesen nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục 
trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 
(Bộ Xây dựng), cũng cho rằng hầu hết nhà được 
xây dựng theo chương trình này đều rất chắc chắn, 
vượt yêu cầu cho phép tiêu chuẩn.
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ngọt ngàoThành công

PHAN HƯƠNG GIANG
Tháng 7, 2021

T ại Việt Nam, nhiều nông hộ sản xuất 
nhỏ đang chuyển sang nuôi ong và 
các loại hình sinh kế thay thế khác để 
mang lại nguồn thu nhập thích ứng với 

biến đổi khí hậu, trong một sáng kiến được hỗ 
trợ bởi GCF và UNDP.

Xã Đa Lộc, thuộc tỉnh Thanh Hóa ở ven biển 
Việt Nam, là một trong nhiều địa phương có 
thu nhập thấp đang thường xuyên đối mặt với 
những ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí 
hậu. Hàng năm, khoảng 60.000 ngôi nhà dọc 
theo đường bờ biển Việt Nam bị phá hủy, thiệt 
hại bởi lũ bão, đồng thời, khủng hoảng khí hậu 
và suy thoái môi trường khiến cho tình trạng 
đói nghèo trở nên trầm trọng hơn.
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Nỗ lực trong việc góp phần bảo vệ tốt hơn 
người dân trước những rủi ro này, thông qua 
việc đẩy mạnh các hành động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đang 
thực hiện dự án “Tăng cường năng lực chống 
chịu với những tác động của biến đổi khí hậu 
cho các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương 
ven biển Việt Nam”, một sáng kiến 5 năm 
được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và 
hỗ trợ bởi Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP). Dự án tích hợp ba mũi nhọn bao 
gồm: kết hợp các yếu tố thiết kế chống chịu 
bão lụt vào xây dựng nhà an toàn, quản lý rủi 
ro từ lũ lụt qua việc tái tạo hệ sinh thái rừng 
ngập mặn và tăng cường ứng dụng dữ liệu khí 
hậu nhằm hỗ trợ công tác lập kế hoạch, ứng 
phó và phục hồi.

Nhiều hộ nông dân sống ven biển ở xã Đa 
Lộc có nguồn thu nhập thời vụ đến từ các bãi 
bồi. Một người có thể kiếm được 600 đô la 
đến 900 đô la mỗi năm từ việc khai thác các 
nguồn lợi thủy sản như cá, cua, trai, ốc. Sản 
lượng khai thác này không ổn định và không 
phải năm nào cũng có. Hoạt động tái tạo rừng 
ngập mặn của dự án, đặc biệt là ở những vùng 
trồng mới rừng, đã cắt giảm đi số lượng đánh 
bắt thường ngày của người nông dân. Những 
yêu cầu chặt chẽ về việc bảo tồn các khu vực 
trồng rừng khiến người dân không thể tự do 
đánh bắt như trước đây, điều này ảnh hưởng 
đến sinh kế và nguồn thu nhập của họ.

Ông Vũ Tân Sửu cùng gia đình sáu người 
có nguồn thu nhập đến từ việc khai thác mật 
ong rừng ngập mặn. Vài năm trước, khi mới 
bắt đầu kinh doanh, ông Sửu chỉ có thể sản 
xuất được 2-3 kg mật ong với mỗi đàn ong 
một năm, thu về một khoản nhỏ chỉ đủ sống 
qua ngày. Gia đình ông kiếm thêm thu nhập 
với khoản thu đến từ cá và tôm cua, do đó, khi 
dự án trồng rừng ngập mặn được triển khai, 
các quy định nghiêm ngặt về bảo tồn đã tạm 
thời làm giảm đi nguồn thu nhập phụ này của 
gia đình.
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Tuy nhiên, nhờ có dự án, mọi việc đang dần trở 
nên khởi sắc với ông Sửu và gia đình. Các hoạt 
động hỗ trợ sinh kế giúp những hộ gia đình này 
nâng cao thu nhập từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy 
sản và nuôi ong, từ đó cải thiện tình trạng tạm thời 
mất thu nhập bởi việc tái sinh rừng ngập mặn.

Vào tháng 2 năm ngoái, dự án đã cấp hai đàn ong 
mật giống cho gia đình ông Sửu, cùng thức ăn cần 
thiết cho đàn ong vào tổ mới. Nhằm cải thiện năng 
suất, ông Sửu và những nông dân khác đã tham 
gia đào tạo chuyên nghiệp về kỹ thuật và phương 
pháp nuôi ong để nâng cao chất lượng sản phẩm 
mà không cần sử dụng quá nhiều chất phụ gia, gây 
hại cho đàn ong hoặc lấy mật không đúng cách.

“Với hai đàn ong đầu tiên nhận được từ dự 
án, đến nay, chúng tôi đã phát triển lên số 

lượng là mười đàn,” ông Sửu nói.

Chất lượng của mật ong cũng được nâng cao 
đáng kể. Mỗi đàn ong có thể sản xuất ra 7-9 kg mật 
ong một năm, cung cấp tới 8,70 đô la / kg. Nhờ có 
dự án hỗ trợ, ông Sửu đã gia tăng sản lượng và thu 
về được nhiều lợi nhuận. Ông chia sẻ thêm: “Cuộc 

sống của chúng tôi đã dần cải thiện hơn khi ngày 
càng có thêm nhiều rừng ngập mặn được trồng và 
tái sinh.”

Với ông Sửu, sự hỗ trợ này đồng nghĩa với việc 
nâng cao sản lượng và chất lượng tốt hơn, từ đó 
mang đến thêm nhiều lợi nhuận. Còn với những 
người nông dân mới bắt đầu công việc nuôi ong 
như anh Bùi Chí Công và anh Nguyễn Văn Nam 
- hai hộ khác được dự án hỗ trợ ở xã Đa Lộc - 
đàn ong mới nuôi đang phát triển từng ngày càng 
quan trọng hơn với họ. Cả hai đều có thể thu được 
khoảng 700-800 đô la mỗi năm từ những tổ ong của 
mình, hiện giờ đã phát triển hơn 5 lần thành 10 đàn 
mỗi tổ và từ đó thay thế cải thiện nguồn thu nhập từ 
số sản lượng thủy sản bị giảm đi.

Khi bắt đầu thực hiện sáng kiến, tổng số 84 đàn 
ong mật giống đã được trao cho 40 hộ gia đình ở 
xã Đa Lộc, trong đó có gia đình ông Sửu. Chỉ trong 
vòng bảy tháng, số lượng đàn ong đã tăng lên 420.

Mối quan hệ giữa đàn ong, người nuôi ong và 
rừng ngập mặn là một mối quan hệ cộng sinh. 
Những đàn ong ăn hoa từ rừng ngập mặn, tạo ra 

Ông Vũ Tân Sửu thu được nhiều lợi nhuận từ việc kinh doanh mật ong.
Ảnh: UNDP tại Việt Nam/Nguyễn Viết Nghị
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“Qua dự án, hơn 3.300 ha rừng ngập mặn đã 
được trồng và tái sinh, mang đến nhiều kết quả 
tích cực. Trước hết, chúng tôi đã giảm thiểu gần 
180.900 tấn CO2 lượng khí thải nhà kính. Thứ 
hai, rừng ngập mặn được trồng trong dự án cũng 
đóng vai trò là rào chắn quan trọng trước các đợt 
triều cường, giúp bảo vệ hơn 129.000 người dân. 
Thứ ba, đặc biệt, điều này đã mang lại sinh kế cho 
khoảng 500 hộ gia đình,” Bà Caitlin Wiesen, Trưởng 
Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam nhấn 
mạnh. Bà khẳng định thêm: “Qua việc hỗ trợ nuôi 
tôm, nuôi ong và các hoạt động sinh kế thay thế 
khác, chúng tôi có thể tái sinh và quản lý rừng ngập 
mặn với sự tham gia của địa phương, đồng thời 
đảm bảo cho những hộ nghèo và cận nghèo dễ 
bị tổn thương ở ven biển, để không ai bị bỏ lại ở 
phía sau.”

Dự án tiếp tục thúc đẩy các sinh kế thay thế khác 
cho cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương đang sinh 
sống ở tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng khí hậu. 
Bên cạnh việc nuôi ong, các sáng kiến này gồm có 
chăn nuôi gà, vịt hoặc nuôi tôm sú xen canh với cua 
xanh và cá rô phi, khuyến khích nuôi trồng thủy sản 
bền vững qua việc bảo tồn hệ sinh thái, cải thiện đa 
dạng sinh học và đảm bảo các cơ hội kinh doanh. 
Những sáng kiến này mang lại nhiều lợi ích cho nền 
kinh tế, lợi ích cho người dân và lợi ích cho Trái Đất. 

Ông Đào Trọng Cù, 61 tuổi, đã nuôi ong mật được nhiều 
năm. Hiện tại, gia đình ông có 34 đàn ong, trong đó là năm 
đàn được GCF tài trợ. “Mô hình nuôi ong này ở xã được 

nhiệt liệt hoan nghênh vì người dân thấy được tiềm năng về 
lâu dài, có thể mang lại lợi nhuận cao và đảm bảo phát triển 
môi trường bền vững”, ông Cù nói. “Thu nhập của gia đình 
chúng tôi cũng đã tăng lên đáng kể, đồng thời chi phí đầu 

tư sản xuất được giảm xuống.” 
Ảnh: UNDP tại Việt Nam/Vu Ngoc Dũng

Ảnh: UNDP tại Việt Nam/Vu Ngoc Dũng

mật ong chất lượng mà không chứa chất phụ gia 
bảo quản. Rừng ngập mặn không chỉ được phục 
hồi và phát triển từ hoạt động tái sinh và trồng rừng 
của dự án mà còn từ việc ong mật thụ phấn. Rừng 
còn hoạt động như một bể chứa các-bon và hàng 
rào tự nhiên bảo vệ người dân địa phương khỏi lũ 
lụt, đồng thời có nhiều nguồn lợi thủy sản được tìm 
thấy trong những cánh rừng được bảo tồn, từ đó 
tạo điều kiện cho người nông dân có thể khai thác 
theo quy định.

Tiếp nối bước đầu thành công này, dự án đang 
phối hợp với Ban quản lý Dự án tỉnh Thanh Hóa, 
UBND xã Đa Lộc, các chuyên gia địa phương và 40 
thành viên thuộc nhóm nuôi ong để nâng cao chất 
lượng mật ong và lợi nhuận của nông dân qua việc 
kiểm định và đăng ký chất lượng, phát triển thương 
hiệu và mở rộng thị trường. Ngoài ra, dự án đã hỗ 
trợ thành lập một tổ hợp tác nuôi ong cho các hộ 
gia đình nào quan tâm đến kinh doanh mật ong. Tất 
cả các thành viên của tổ thường xuyên trao đổi ý 
tưởng, kỹ thuật, kinh nghiệm và tài liệu nuôi ong.

Hỗ trợ này còn được hợp lý hóa thành tiêu chuẩn 
cho chương trình ‘Mỗi xã một sản phẩm’ (OCOP) 
mà xã Đa Lộc đang hướng tới vào năm 2021.
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QUẢNG NGHĨA 
Tháng 10, 2021

V ới đường bờ biển dài 3.260 km, bên cạnh 
việc được thiên nhiên ban tặng cho nguồn 

tài nguyên biển dồi dào để phát triển ngành kinh tế 
biển, hàng năm, vùng ven biển Việt Nam thường 
xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề đến từ thiên tai 
như mưa bão, lũ lụt, xâm nhập mặn.

Tại Quảng Bình, một trong những địa phương 
chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất khi thiên tai xảy ra, 
trong năm 2020 đã trải qua nhiều cơn bão và hai 
trận lũ lịch sử với ước tính thiệt hại khoảng gần 3,7 
tỷ đồng và hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập. Đặc biệt 
ở “rốn lũ” Lệ Thủy, những người dân nơi đây đã 
quá quen thuộc với cảnh “sống chung với lũ”. Mỗi 
mùa bão về, đối với những hộ nghèo ven biển, việc 

Nhà an toàn bảo vệ người dân 
khỏi bão, lũ và thiên tai

‘Tôi đã an tâm sống chung với lũ’

có được căn nhà kiên cố, vững chắc chống chịu 
được gió mưa là một mơ ước to lớn, để không còn 
phải lo lắng nhà cửa cùng hoa màu, của cải hư hại 
theo dòng lũ cuốn.

Bên ngôi nhà tránh lũ, bà Lê Thị Diệu ở thôn Tân 
Thịnh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy chỉ vào ngấn 
nước nằm ngang cao hơn 2,5 m trên tường nhà mà 
nước lũ năm 2020 để lại. 

“Tôi năm nay 74 tuổi, ở một mình do con cái lập 
gia đình ở xa. Ngôi nhà cũ đang bị hư hỏng nặng. 
Năm 2020, được chính quyền địa phương và dự 
án hỗ trợ làm nhà chống bão, lụt nên yên tâm hơn 
nhiều. Đặc biệt, nhà vừa làm xong là lũ lớn ập đến 
nên rất may có nơi trú ẩn vững chãi.”
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Để giúp đỡ những hộ gia đình nghèo, yếu thế, 
thời gian qua, dự án “Tăng cường khả năng chống 
chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho 
các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” 
thuộc Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Chính phủ Việt Nam 
và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
đã hỗ trợ người dân các tỉnh ven biển xây nhà an 
toàn chống chịu bão lụt để vượt qua thời tiết khắc 
nghiệt hàng năm.

Ngôi nhà tránh bão của bà Diệu được xây dựng 
hai tầng, rộng chừng 25m2. Sàn tầng một đổ bê 
tông kiên cố, nền lát đá hoa, có cầu thang bằng sắt 
để lên tầng hai. Tầng hai của ngôi nhà được lợp 
tôn, có cửa thoát hiểm để đề phòng các trường 
hợp bất trắc.

Trong đợt lũ lịch sử tháng 10 năm 2020, tầng 
hai ngôi nhà an toàn của bà Diệu là nơi trú ẩn cho 
nhiều người trong xóm tránh lũ. Bà Diệu cho biết:

“Trong lúc thiên tai, tôi đã 
nấu nướng cơm nước giúp bà 
con, trong đó có nhiều trẻ em 
trên ngôi nhà tránh lũ này.”
Trong 3 năm gần đây, Dự án GCF đã hỗ trợ tỉnh 

Quảng Bình xây dựng 897 nhà an toàn chống chịu 
bão, lụt. Những mô hình nhà an toàn này đã được 
chứng minh hiệu quả qua mùa lũ lịch sử trong năm 
2020 vừa qua, bảo đảm an toàn cho những người 
dân như bà Diệu. Theo ông Đinh Khánh Hậu, Phó 
Giám đốc BQL Dự án GCF tỉnh Quảng Bình, nhà an 
toàn không chỉ là nơi tránh trú của các thành viên 

trong gia đình mà còn được xem là những điểm sơ 
tán tập trung quy mô nhỏ, giúp đỡ những nhà hàng 
xóm ở xung quanh.

Bà Trần Thị Thiết, hàng xóm của bà Diệu cho biết, 
do nước lũ dâng lên nhanh, ngôi nhà cấp bốn của 
bà bị chìm sâu. Vì vậy, cả sáu người trong nhà phải 
sơ tán sang nhà bà Diệu để trú ẩn đến bốn ngày 
sau khi nước rút mới về lại nhà của mình.

“Đầu năm 2021, nghe các anh 
trên xã nói tui được hỗ trợ 
nhà chòi tránh lũ mà mừng 

vui không ngủ được,” theo chia 
sẻ của bà Lê Thị Lần, xã Tân 

Thủy, huyện Lệ Thủy.
Bà Lần là hộ neo đơn, trước khi có nhà an toàn, 

do cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên mỗi mùa 
mưa to gió lớn, bà đều phải vất vả đi chạy lũ. Với 
bà Lần, ước mơ xây dựng được ngôi nhà tránh lũ 
để không còn cảnh lo lắng tìm chỗ trú nạn trong 
mùa mưa bão đã ấp ủ từ lâu. Và cuối cùng, từ nay 
bà đã có thể yên tâm mỗi khi bão về: “Sau 4 tháng 
thi công, ngôi nhà đã hoàn thành. Mùa mưa lũ này, 
tôi đã an tâm sống chung với lũ.”

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tránh bão là việc làm ý 
nghĩa để trợ giúp những hộ nghèo, gia đình yếu 
thế, các đối tượng dễ bị tổn thương ở vùng ven 
biển tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, Dự án vẫn đang 
xây dựng và bàn giao thêm nhiều ngôi nhà đến tay 
người dân, góp phần giúp bà con thêm an tâm 
trong mùa mưa lũ cùng nỗ lực vươn lên xóa đói, 
giảm nghèo. 
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