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LỜI CẢM ƠN 

Báo cáo này được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá nhanh nhu cầu phục hồi sớm, do 

các cơ quan liên ngành tiến hành ngay sau cơn bão Damrey. Báo cáo được xây dựng dựa 

trên dữ liệu được phân tích từ nhiều chuyên gia và cơ quan liên quan ở mọi cấp. Nhóm 

đánh giá bao gồm đại diện của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, các cơ quan của Liên 

hợp quốc, nhóm đánh giá và các chuyên gia từ các tỉnh bị ảnh hưởng, bao gồm: 

• Sanny Ramos Jegillos (Cố vấn khu vực về Phục hồi thiên tai của UNDP). 

• Eden Garde (Tư vấn độc lập - Trưởng nhóm).

• Nguyễn Đăng Nhật (Tư vấn độc lập).

• Tạ Ngọc Tân (Chuyên gia của Tổng cục Phòng, chống thiên tai). 

• Lê Thị Tâm (Chuyên gia Nông nghiệp của ICRAF, thành viên nhóm). 

Báo cáo này được soạn thảo dựa trên các thông tin, dữ liệu đầu vào từ Nhóm đánh giá, 

với sự giám sát kỹ thuật từ Bà Jenty Kirsch - Wood và Ông Dương Văn Hùng của Phòng 

Biến đổi khí hậu và Môi trường, trực thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt 

Nam, với sự hỗ trợ từ Bà Phan Hương Giang và Bà Marie - Florine Thieffry.

Mặc dù được sọa thảo bởi nhóm nghiên cứu của Chương trình phát triển Liên hợp quốc, 

những khuyến nghị trong báo cáo được dựa trên những bài học kinh nghiệm mới nhất 

đang được áp dụng trên thế giới, và những kinh nghiệm của các thành viên trong cộng 

đồng và các chuyên gia từ cấp xã đến cấp trung ương. Đặc biệt, Chương trình phát triển 

Liên hợp quốcmuốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các cán bộ chính quyền địa 

phương ở các tỉnh bị ảnh hưởng, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam đã cung cấp 

những dữ liệu và thông tin cần thiết.
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MỞ ĐẦU 

Báo cáo phân tích phục hồi sớm sau cơn bão số 12 năm 2017 (bão Damrey) được thực hiện trong 
khuôn khổ hợp tác giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP tại Việt Nam) 
và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai. Báo cáo được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá nhanh của 
các cơ quan liên ngành, được tiến hành ngay sau cơn bão Damrey tại các tỉnh bị ảnh hưởng, và 
dựa trên dữ liệu thông tin thứ cấp thu thập được từ các chuyên gia và cơ quan các cấp. 

Báo cáo này phân tích sơ bộ về thiệt hại và nhu cầu phục hồi sớm cho 9 tỉnh bị ảnh hưởng nhiều 
nhất của bão Damrey. Những phân tích trong báo cáo nêu bật ảnh hưởng của cơn bão đến cuộc 
sống và sinh kế của cộng đồng, đồng thời chỉ rõ tác động khác nhau tới các ngành, các tỉnh, nam 
giới và phụ nữ, các nhóm độ tuổi khác nhau ....

Theo các số liệu từ các tỉnh, bão Damrey ảnh hưởng đến hơn 4,3 triệu người, đặc biệt là các hộ 
nghèo và cận nghèo, gây thêm nhiều khó khăn về thu nhập, an ninh lương thực và các nhu cầu cơ 
bản khác vốn đã có trước thiên tai. Trong khi Chính phủ Việt Nam đã tích cực đáp ứng nhu cầu về 
hỗ trợ nhân đạo và phục hồi, tổng thiệt hại kinh tế do cơn bão Damrey gây ra ước tính khoảng 1 
tỷ USD và vì thế việc tiếp tục huy động nguồn lực hợp tác với Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế, các nhà tài trợ song phương, và các tổ chức địa phương là rất quan trọng.  

Chính phủ Việt Nam hướng tới các chiến lược phục hồi trung hạn với các lĩnh vực mấu chốt là hỗ 
trợ cho sinh kế và xây dựng nhà ở và tái thiết, nhưng bên cạnh đó cũng có những cách tiếp cận 
sáng tạo. Các bên liên quan, chẳng hạn như khu vực tư nhân có thể đóng vai trò tích cực hơn trong 
việc hỗ trợ sinh kế và giảm thiểu tác động của công việc buôn bán bị ảnh hưởng ở những khu 
vực bị thiệt hại nặng nề do thiên tai. Tiếp tục triển khai và nhân rộng các chương trình phát triển 
hiện có, các chương trình nghiên cứu đa dạng hóa cây trồng và các chương trình phát triển cấp 
tỉnh cũng có thể giúp đẩy nhanh các hỗ trợ thiệt hại. Tăng cường đầu tư vào quản lý thông tin và 
phân tích chi phí, tổn thất và nhu cầu phục hồi có thể giúp cho công tác phòng ngừa rủi ro thiên 
tai trong tương lai và từ đó tạo tiền đề cho chiến lược quản lý rủi ro tài chính như bảo hiểm. Ví dụ, 
báo cáo này bị giới hạn trong phân tích các ước tính chi phí tổn thất và nhu cầu phục hồi - nhưng 
hành động hiện tại có thể đảm bảo rằng dữ liệu đó có sẵn trong các sự kiện trong tương lai, giúp 
đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của hành động.

Hỗ trợ phục hồi và hoạch định khả năng phục hồi đang trở thành một ưu tiên ngày càng nhận 
được nhiều ưu tiên từ Chính phủ Việt Nam. Những hoạt động cứu trợ và sửa chữa cầu đường, 
trường học, nâng cấp hệ thống tưới và kiểm soát sông là điều quan trọng, nhưng điều này cần 
được bổ sung bằng cách hỗ trợ hiệu quả và có mục tiêu hơn cho những người bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất – nhóm hộ nghèo và các nhóm bị cách ly. Lên kế hoạch hành động ngày hôm nay để đảm 
bảo rằng kế hoạch, chương trình, chính sách, hệ thống và năng lực được phát triển với sự tham 
gia tích cực của các bên liên quan chính, bao gồm cả cộng đồng, có thể giảm hậu quả và tiết kiệm 
chi phí trong tương lai.

   

Trần Quang Hoài  Caitlin Wiesen

Tổng cục Trưởng  Giám đốc quốc gia

Tổng cục Phòng chống thiên tai  UNDP tại Việt Nam
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TÓM TẮT NỘI DUNG 

Bão Damrey

Ngày 4 tháng 11 năm 2017, cơn bão số 12 
(bão Damrey) đã đổ bộ vào Việt Nam với 
sức gió lên đến 135 km/giờ. Cơn bão đã ảnh 
hưởng đến 15 tỉnh, trong đó có 9 tỉnh bị 
ảnh hưởng nặng nề. Bão Damrey là cơn bão 
mạnh nhất tác động đến Việt Nam kể từ năm 
2001[1]. Bão Damrey đặc biệt không chỉ vì 
sức gió mà còn vì đường đi của cơn bão này: 
bão hiếm khi đổ bộ trên bờ biển phía Nam, 
nhưng Damrey đi trực tiếp vào tỉnh Khánh 
Hòa (phía Nam) và sau đó tiếp tục di chuyển 
sâu vào khu vực đất liền qua địa phận tỉnh 
Đắk Lắk. Mặc dù rất khó để trực tiếp quy kết 
sự hình thành và phát triển của một cơn bão 
nào do biến đổi khí hậu gây ra, nhưng đặc 
thù của Damrey dường như rất phù hợp với 
dự báo khí hậu tại Việt Nam, theo đó dự báo 
sẽ có các cơn bão mạnh hơn có thể khó dự 
đoán hơn, và sẽ đi vào khu vực phía Nam.

Hàng năm, Việt Nam mất khoảng 1-3% GDP 
do thiên tai gây ra (Ngân hàng Thế giới, 
2017).Với 3,440 km bờ biển, khoảng 71% 
dân số và 59% diện tích đất ở Việt Nam dễ 
bị ảnh hưởng của thiên tai. Lũ lụt và bão là 
hai loại hình thiên tai thường xuyên nhất và 
gây thiệt hại nhiều nhất về người và của. Việt 
Nam nằm trong vùng bão của khu vực Đông 
Nam Á nơi có trung bình 6 - 10 cơn bão lớn 
mỗi năm. Lũ lụt xảy ra chủ yếu ở đồng bằng 
miền Trung, các lưu vực sông Hồng và đồng 
bằng sông Cửu Long, và thường gây nhiều 
thiệt hại về người, trong khi bão xảy ra dọc 
theo vùng duyên hải miền Trung, lại gây 
thiệt hại về vật chất nhiều hơn. Từ năm 1990 
đến 2010, Việt Nam đã hứng chịu 74 trận lụt 
và bão nghiêm trọng, phần lớn ảnh hưởng 
đến các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, 
Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Ngãi và Bình Định.

Tác động của thiên tai lớn như bão Damrey 
được xác định không chỉ bởi sức mạnh của 
nó, mà còn bởi tình trạng dễ bị tổn thương 

1. Thiệt hại gây ra từ cơn bão số 12 có thể so sánh với cơn 
bão năm 2015, mặc dù nó có nhẹ hơn một chút, đã ảnh 
hưởng tới 13 tỉnh duyên hải khu vực phía Bắc và Bắc trung 
bộ, từ Đà Nẵng tới Quảng Ninh, với sức gió lên tới 133km/h. 
Cơn bão năm 2005 đã làm chết 59 người, làm hỏng và đổ 
120,000 ngôi nhà, phá hủy 240,174 ha hoa mầu. Tổng thiệt 
hại kinh tế ước tính 220 triệu Đô la. 

trước thiên tai của người dân sống trong 
khu vực chịu ảnh hưởng và cách người dân 
đối mặt trực tiếp với thiên tai đó. Do đó, các 
yếu tố như đói nghèo, chất lượng nhà ở và 
các biện pháp phòng ngừa từ lâu đã được 
biết đến là có tác động đến tình trạng dễ 
bị tổn thương do thiên tai. Các tỉnh bị ảnh 
hưởng có sự khác nhau về tình trạng dễ bị 
tổn thương và tỷ lệ nghèo đói trước thiên 
tai. Tình trạng dễ bị tổn thương trước thiên 
tai vì thế có thể giúp giải thích tại sao các 
tỉnh dù nằm sâu trong khu vực đất liền như 
Đắk Lắk, với tỷ lệ đói nghèo cao, lại có mức 
độ thiệt hại ngang với các khu vực ven biển 
trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các cơn bão.

Khu vực chịu tác động của bão Damrey 
tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ (Khánh 
Hòa, Phú Yên, Bình Định, và Quảng Ngãi), 
khu vực Bắc Trung Bộ (Thừa Thiên - Huế và 
Quảng Nam) và các khu vực nằm sâu trong 
đất liền nằm trực tiếp trên đường đi của bão, 
như tỉnh Đắk Lắk của khu vực Tây Nguyên. 
Số người chết và mất tích là 120 người và 
tập trung nhiều nhất ở Khánh Hòa (45 người 
chết). Hơn 3.515 ngôi nhà bị phá hủy hoàn 
toàn và 287.391 ngôi nhà bị ngập hư hỏng. 
Tổng cộng có 29.628 ha lúa và hoa màu bị 
ngập, thiệt hại, 77.804 ha cây công nghiệp 
và cây ăn quả bị thiệt hại đổ gãy; 1.944 ha 
trang trại nuôi tôm bị ngập, và 73.624 lồng 
nuôi thủy sản bị cuốn trôi. Hơn 4,3 triệu 
người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão, 
trong đó 2,2 triệu là phụ nữ và trẻ em gái và 
1 triệu là trẻ em.

Tổng thiệt hại do bão Damrey gây ra tại 9 
tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã được 
Chính phủ ước tính là khoảng 22.130 tỷ 
đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD[2]. Các 
tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên nằm trên đường 
đi của bão chịu thiệt hại nặng nề nhất. Khánh 
Hòa chiếm 66,4% tổng thiệt hại (khoảng 
14.700 tỷ đồng), theo sau là Phú Yên chiếm 
14,7% (khoảng 3.263 tỷ đồng) (Nguồn: Cập 
nhật Tổng cục Phòng, chống thiên tai Việt 
Nam, tháng 12/2017).

2.  Con số này dựa trên tổng giá trị thiệt hại/tổn thất của 
tất cả các ngành từ 12 tỉnh, trong đó có 9 tỉnh bị ảnh hưởng 
nặng nề.
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Ứng phó khẩn cấp

Chương trình ứng phó nhanh, có sự phối 
hợp tham gia của nhiều bên liên quan đã 
được Chính phủ Việt Nam khởi xướng cùng 
với UNDP và các đối tác phát triển khác để 
đáp ứng nhu cầu cứu trợ nhân đạo ngay lập 
tức sau cơn bão. Vào ngày 6 tháng 11, Chính 
phủ đã chính thức yêu cầu LHQ tham gia hỗ 
trợ phục hồi. Một cuộc đánh giá nhanh về nhu 
cầu cứu trợ có sự tham gia chung giữa các cơ 
quan LHQ, Chính phủ và các tổ chức xã hội dân 
sự đã được hoàn thành vào ngày 16/11/2017. 
Đánh giá đã xác định nhà ở và sinh kế là hai 
nhu cầu cấp thiết nhất cho các cộng đồng bị 
ảnh hưởng.

Bản đồ dưới đây chỉ ra cường độ tác động của 
cơn bão đối với những khu vực cần hỗ trợ. Báo 
cáo tháng 12 năm 2017 của chính quyền địa 
phương cho thấy Thừa Thiên-Huế có số người 
cần được hỗ trợ ngay lập tức và cao nhất so 
với các tỉnh, là 97.270 người, theo sau là Khánh 
Hòa là 80.380 người và Phú Yên là 78.840 
người và được mô tả bằng màu xanh trong 
bản đồ dưới đây.

Hình 1 : Số người cần hỗ trợ sau cơn bão 
Damrey

(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam, 
tháng 12 năm 2017)

 

Các cơ quan LHQ tại Việt Nam, bao gồm 
FAO, IOM, UNDP và UNICEF, nhận được 4,2 
triệu USD từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về 
Điều phối viện trợ Nhân đạo thông qua Quỹ 
Ứng phó Khẩn cấp của LHQ để hỗ trợ hoạt 
động cứu trợ trong các lĩnh vực như Nhà ở, 
Nước sạch và vệ sinh môi trường, An ninh 
lương thực và sinh kế, và do Chính phủ, Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như các đối tác 
là các tổ chức Phi chính phủ phối hợp triển 
khai thực hiện. Ngoài ra còn có các nguồn 
hỗ trợ khác bao gồm: Quỹ ứng phó khẩn cấp 
của Cơ quan điều phối viện trợ nhân đạo, 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức Phi 
chính phủ Quốc tế đang hoạt động tại Việt 
Nam như: Tầm nhìn Thế giới, Cứu trợ trẻ em, 
CARE, Plan và nguồn viện trợ song phương 
từ Chính phủ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Hoa Kỳ, New Zealand và Nga.

Dựa trên kết quả từ đợt đánh giá nhanh 
nhu cầu, và sau khi hoàn thành giai đoạn 
tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động ưu tiên 
bao gồm: (i) khôi phục an ninh lương thực 
và sinh kế của các cộng đồng bị ảnh hưởng 
nặng nề; (ii) đảm bảo tiếp cận với nước sạch 
và vệ sinh; (iii) sửa chữa/xây dựng nhà ở bị 
hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn.

Tác động đến phát triển

Tổng thiệt hại do cơn bão Damrey gây ra ở 9 
tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là 22.130 tỷ đồng, 
chiếm gần 0,49% Tổng sản phẩm quốc 
nội[3]. Lĩnh vực nhà ở và nông lâm nghiệp 
chiếm tỷ trọng thiệt hại lớn nhất, đặc biệt là 
nhà không đủ kiên cố và cây trồng theo mùa 
vụ. Mặc dù nguồn thu ngân sách ở mỗi tỉnh 
thiệt hại không đáng kể, phần lớn thiệt hại, 
mất mát về tài chính chủ yếu là do hư hại 
nhà ở của các hộ dân. Do đó, cơn bão và ảnh 
hưởng của nó sẽ không gây tác động trực 
tiếp nhiều đến sản lượng đầu ra hàng năm 
của nền kinh tế quốc gia. Vì chi phí phục 
hồi sẽ được phân bổ trong vòng một đến 
hai năm cho các hoạt động sản xuất, gánh 
nặng tài chính do chương trình phục hồi đặt 
ra có thể cân đối được khi so sánh với GDP 
quốc gia. Chính phủ cũng đã cam kết cung 
cấp một phần chi phí khôi phục sớm cho các 
hoạt động hỗ trợ phục hồi sau thiên tai. 

3.  Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam năm 2016 là 
4.502,700 tỷ đồng, Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam
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Hình 2 : Thiệt hại kinh theo ngành (triệu đồng)

Khánh Hoà bị thiệt hại cao nhất về mặt kinh 
tế (chiếm 66,4% tổng thiệt hại kinh tế do cơn 
bão gây ra) mặc dù đây không phải là tỉnh 
nghèo nhất (chỉ đứng thứ 2 về tỷ lệ nghèo 
đa chiều). Khánh Hòa nằm trên đường đi 
trực tiếp của tâm bão, do đó bị thiệt hại cao 
nhất về nhà ở và sản xuất nông nghiệp có 
giá trị cao (đặc biệt là các trang trại nuôi 
trồng thủy sản, trồng keo, vv). Đắk Lắk là 

tỉnh nằm sâu trong đất liền và là khu vực chủ 
yếu trồng rau có giá trị tương đối thấp hơn 
so với nuôi trồng thuỷ sản, cây theo mùa vụ 
và cây lâm nghiệp. Về thiệt hại nhà ở thì mức 
độ thiệt hại của tỉnh Đắk Lắk thấp nhất mặc 
dù tỉnh có số lượng nhà bán kiên cố nhiều 
hơn cả do đặc thù địa hình khu vực.

Bảng 1: Thiệt hại kinh tế trên mỗi tỉnh

Tỉnh Ước tính thiệt hại kinh tế
(triệu đồng) Tỷ lệ phần trăm

1. Quảng Trị 255,308  1.2% 
2. Thừa Thiên Huế 310,000 1.4% 
3. Quảng Nam 827,618 3.7% 
4. Quảng Ngãi 951,400 4.3% 
5. Bình Định 866,000 3.9% 
6. Phú Yên 3,263,000 14.7% 
7. Khánh Hòa 14,700,000 66.4% 
8. Đắc Lắc 821,000 3.6% 
9. Kon Tum 135,460 1.2% 
Tổng cộng (VNĐ) 22,129,786 100%

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

Tuy vậy, tác động của cơn bão tới các hộ 
nghèo là nhiều nhất do họ có khả năng ứng 
phó thấp nhất và nếu không có những hỗ trợ 
cho những đối tượng này, tác động của cơn 
bão tới họ có thể rất lớn, mặc dù họ đang cố 
thoát nghèo. Nếu có sự hỗ trợ từ bên ngoài, 
việc phục hồi cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng 
nặng nề có thể mất nhiều năm. Nhưng nếu 
không có những hỗ trợ đó có thể dẫn đến 
những thay đổi vĩnh viễn như di cư của thanh 
niên từ khu vực nông thôn nghèo đến các 
trung tâm đô thị.

Trong số các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất, 
Đắk Lắk có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất (trên 
17%), tiếp theo là Quảng Ngãi (hơn 13%), tiếp 
theo là Khánh Hòa 7,44%, Huế 7,19%, Phú 
Yên 10,23% và Bình Định ở mức 10,65%. Các 
đánh giá ban đầu cho thấy rằng nhóm các 
dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở các vùng cao 
nguyên, cũng như những người nghèo hoặc 
cận nghèo là những người dễ bị ảnh hưởng 
nhất của bão (Báo cáo của UNDP Việt Nam 
ngày 7/12/2017).
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Bảng 2 : Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề năm 2016

Tỉ nh Hộ nghèo Tỷ lệ phần trăm Gần hộ nghèo Tỷ lệ phần 
trăm

1. Quảng Trị 22,313 13,49% 12,001 7,26%
2. Thừa Thiên Huế 20,623 7,19% 15.777 5,50%
3. Quảng Nam 45.330 11,13% 24.808 6,09%
4. Quảng Ngãi 45.260 13,06% 30.500 8,80%
5. Bình Định 44,637 10,65% 27.070 6,46%
6. Phú Yên 25,765 10,23% 22.050 8,75%
7. Khánh Hòa 21,379 7,44% 21.440 7,46%
8. Đắk Lắk 76,3434 17,83% 41,377 9,65%
9. Kon Tum 28,990 23,03% 8.359 6,64%

(Nguồn: Nghị định 945/QĐ-LĐTBXH/MOLISA/ngày 22/06/2017)

Thiệt hại và nhu cầu phục hồi 

Thiệt hại do thiên tai

Dựa trên phân tích ban đầu của Chính phủ, 
tổng thiệt hại do cơn bão Damrey gây ra 
ước tính là 22.130 tỷ đồng. Con số thiệt hại 
này không bao gồm đầy đủ những tổn thất 

từ các hộ gia đình trong địa bàn chịu ảnh 
hưởng của cơn bão. Trong khi một số tài sản 
quan trọng trong khu vực công đã được đưa 
vào báo cáo thiệt hại, tài sản của khu vực tư 
nhân, của một số các ngành khác, hoặc cơ 
sở hạ tầng cộng đồng quy mô nhỏ thì lại 
không được đưa vào.

Bảng 3 : Tóm tắt thiệt hại trực tiếp của 9 tỉnh nghiêm trọng

Ngành Đơn vị tính Tổng
Nhà ở
Bị phá hủy hoàn toàn Nhà 3,515
Bị hư hại một phần (từ 30% -70%) Nhà 122,502
Nông nghiệp  
Lúa nước Hecta 8,879 
Rau Hecta 20,646
Cây lâu năm Hecta 15,920 
Cây hàng năm Hecta 46,868
Cây ăn quả Hecta 15,016 
Gia súc  
Trâu, heo, bò Con 11,587
Gia cầm Con 614,814
Chuồng trại bị hư hỏng VND (triệu) 58,683
Lâm nghiệp  
Rừng tự nhiên Hecta 38,671
Rừng trồng Hecta 10,922
Nuôi trồng thủy sản  
Ao cá Hecta 2,255
Đầm tôm Hecta 1,944
Lồng cá Lồng 73,624 
Tàu cá Tàu thủy 1,803 
Giao thông  
Quốc lộ bị hư hại do lở đất / xói lở Mét 35,778 
Đường liên huyện, đường xã bị hư hại do lở đất / xói lở Mét 894,234 
Cầu Cầu 250 
Cống Cống 687 

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)
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Nhu cầu phục hồi 

Đối với UNDP, nhu cầu phục hồi thường gồm 
bốn yếu tố: 1) xây dựng lại cơ sở hạ tầng và 
tài sản vật chất bị hư hỏng, 2) tiếp tục sản 
xuất, cung cấp dịch vụ và tiếp cận hàng hóa 
và dịch vụ, 3) phục hồi quản lý nhà nước và 
quy trình ra quyết định và 4) giảm rủi ro.

Việt Nam chưa có hệ thống theo dõi cho 
phép ước tính chính xác nhu cầu phục hồi 
tổng thể. Tuy nhiên, dữ liệu có sẵn cho thấy 
rằng chi phí tổng thể để đáp ứng nhu cầu 
phục hồi của cơn bão Damrey về sinh kế, 
nhà ở và cơ sở hạ tầng cơ bản tại 9 tỉnh bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng vượt hơn 8.000 tỷ 
đồng. Bảng dưới đây cung cấp số liệu được 
ước tính về nhu cầu phục hồi sớm theo từng 
ngành ở 9 tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất sau 
cơn bão Damrey.

Bảng 4 : Tóm tắt nhu cầu phục hồi sớm của 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng

Ngành Số tiền (triệu đồng)

Nhà ở 1,538,785

Nông nghiệp 885,019

Lâm nghiệp 1,983,688

Nuôi trồng thủy sản 988,683

Cơ sở hạ tầng 2,947,000

Tổng 8,343,175

 
(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục Phòng, chống thiên tai từ tháng 12/2017 và tổng hợp của Tổng cục Phòng, 

chống thiên tai từ yêu cầu của Ủy ban nhân dân 9 tỉnh từ ngày 8-10/11/2017)

Mặc dù chi phí phục hồi sớm có thể cao, 
nhưng việc lập kế hoạch tốt cho chương 
trình phục hồi sẽ đảm bảo rằng các yếu tố về 
tài chính được xem xét một cách cẩn trọng. 
Phục hồi sớm không chỉ là trách nhiệm của 
Chính phủ, mà nó còn cần có sự tham gia 
của các bên liên quan, nhất là sự tham gia 
từ chính các hộ gia đình bị thiệt hại nhiều 
nhất. Nguồn ngân sách hỗ trợ dự kiến cũng 
đến từ các đối tác phát triển, các tổ chức phi 
chính phủ, các tổ chức quần chúng nhân 
dân và khu vực tư nhân.

Một chương trình phục hồi sớm với nguồn 
ngân sách được hợp lý từ Chính phủ sẽ là 
một minh chứng rõ ràng về các cam kết của 
Chính phủ đối với công tác phục hồi thiên 
tai cho người dân. Về lâu dài, cần đảm bảo 
rằng các đánh giá thiệt hại và đánh giá nhu 
cầu phục hồi cần được tiến hành một cách 
có hệ thống và sẽ là một yếu tố thiết yếu 
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế liên tục và 
phát triển bền vững ở các tỉnh bị ảnh hưởng 
nhiều bởi thiên tai.

(Nguồn: UNDP Việt Nam / Dương Văn Hùng)
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1. Phương pháp và mục tiêu của 
báo cáo phân tích

Ngay khi các cơ quan và tổ chức lên kế hoạch 
tiến hành đánh giá chung về cứu trợ khẩn 
cấp, Chính Phủ cũng đồng thời thu thập các 
thông tin quan trọng về nhu cầu phục hồi 
sớm sau thiên tai. Một đợt đánh giá nhanh 
về hỗ trợ phục hồi sớm đã được thực hiện do 
Chính phủ chủ trương cùng với sự hỗ trợ của 
UNDP và các tổ chức UN khác. Báo cáo này 
nhằm mục đích tập hợp lại các thông tin và 
cung cấp các phân tích tổng hợp quan trọng 
từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Báo cáo tập trung vào dữ liệu từ 9 tỉnh bị 
ảnh hưởng nhiều nhất là Quảng Trị, Thừa 
Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum và Đắk 
Lắk, đặc biệt tập trung vào các ngành bị 
ảnh hưởng nhiều nhất: nhà ở, nông nghiệp 
và sinh kế, và một phần cơ sở hạ tầng. Dữ 
liệu được thu thập dựa trên các báo cáo của 
chính quyền cấp xã, các báo cáo từ các bộ 
ngành, và từ cuộc đánh giá chung về phục 
hồi sớm do các cơ quan cứu trợ liên ngành 
thực hiện.

Các thông tin thu thập được so sánh với 
các dữ liệu cơ bản tập trung vào các yếu tố 
quan trọng như tỷ lệ nghèo và điều kiện nhà 
ở trước thiên tai giúp các phân tích về thiệt 
hại và mất mát có tính phù hợp với bối cảnh 
địa phương. Tổng chi phí cho công tác phục 
hồi sớm được tính bằng cách tổng hợp chi 
phí ban đầu của nhu cầu phục hồi sớm của 
tất cả các ngành nhưng chưa bao gồm chi 
phí cho các biện pháp nhẹ giảm rủi ro. Nghị 
định số 02/2017 NĐ-CP về hỗ trợ phục hồi 
sinh kế và một số nghị định bổ sung của tỉnh 
về hỗ trợ phục hồi được áp dụng để tính 
toán nhu cầu phục hồi sớm.

Chương sau của báo cáo sẽ trình bày các 
phân tích chi tiết về thiệt hại do thiên tai và 
nhu cầu phục hồi. Chương tiếp theo sau đó 
sẽ nêu ra những gợi ý cho các thành phần 
của Chiến lược phục hồi có thể được thực 
hiện ngay lập tức, trong trung hạn và dài 
hạn với khoảng thời gian ba năm. Chương 
cuối cùng của báo cáo đề xuất một Khung 
hành động tăng cường khả năng chống 
chịu và phục hồi để tháo gỡ các vấn đề cơ 
bản về tình trạng dễ bị tổn thương và rủi 
ro thiên tai hiện đang tồn tại ở các khu vực 
bị ảnh hưởng. Cách tiếp cận phục hồi toàn 
diện giúp hỗ trợ những người dễ bị ảnh 

hưởng và dễ bị tổn thương nhất từ cơn bão 
Damrey, và đồng thời tăng khả năng chống 
chịu trong dài hạn với các cơn bão trong 
tương tai là điều cần thiết để đảm bảo rằng 
Việt Nam sẽ vẫn đạt được các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững theo đúng lộ trình.

2. Ảnh hưởng của thiên tai và nhu 
cầu phục hồi 

2.1 Nhà ở

Ở Việt Nam, thiệt hại về nhà ở thường được 
phân thành bốn loại: a) thiệt hại một phần 
(dưới 30%); b) thiệt hại nặng (30-50%); c) 
thiệt hại rất nặng (50-70%); và d) bị phá hủy 
hoàn toàn (hơn 70%). 

Trong 9 tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng 
nhất, bão Damrey đã làm hư hại tổng cộng 
136.991 ngôi nhà, trong đó 3.515 ngôi nhà 
bị phá hủy hoàn toàn. Ở những vùng bị 
ảnh hưởng, người dân đã thu dọn, chằng 
chống lại và tiếp tục sống trong chính nhà 
của họ. Những ngôi nhà này chủ yếu là nhà 
riêng hộ gia đình ở dạng đơn giản, bao gồm 
một hoặc nhiều phòng, có tường xây cao từ 
móng đến mái nhà. 

Kích cỡ nhà và loại nhà ở phụ thuộc vào tình 
trạng kinh tế của từng gia đình. Nhìn chung, 
các hộ gia đình ở mức trên trung bình có 
nhà kiên cố lớn hơn, trong khi các hộ trung 
bình hoặc dưới trung bình sống ở nhà bán 
kiên cố có mái tranh, hoặc một số gia đình 
sử dụng tôn làm mái và xây tường kiên cố. 
Nhà thường là nơi sinh hoạt gia đình, nhưng 
cũng được sử dụng cho các hoạt động kinh 
tế (ví dụ, khu vực sản xuất, cửa hàng, hoặc 
cho thuê một phần). Điều đó có nghĩa là 
thiệt hại về nhà ở của hộ dân cũng sẽ gây 
ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế của họ.

Ảnh hưởng

Trong số 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 
80% tổng thiệt hại nhà ở xảy ra tại tỉnh 
Khánh Hòa, và hầu hết các hộ gia đình bị 
thiệt hại này đều thuộc diện hộ nghèo/cận 
nghèo. Ở một số huyện, như Khánh Vĩnh và 
Vạn Ninh, có đến 95% số nhà bị hư hại thuộc 
cộng đồng dân tộc thiểu số (Báo cáo Đánh 
giá chung tại tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên). 
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Hình 3 : Các ngôi nhà bị hư hại ở tỉnh Khánh Hòa

(Nguồn: UNDP Việt Nam / Dương Văn Hùng)

Do bị tác động bởi cơn bão đổ bộ trực tiếp 
và tỷ lệ nhà “bán kiên cố” cao, hai yếu tố này 
đã làm cho mức độ thiệt hại về nhà ở cao 
hơn. Dựa trên báo cáo của chính quyền địa 
phương, 6 tỉnh có số lượng nhà bị phá hủy 
đáng kể có nhiều nhà kiên cố hơn nhà bán 
kiên cố. Mặc dù Khánh Hòa có tỷ lệ nghèo 
tương đối thấp so với các tỉnh khác cũng bị 
ảnh hưởng, nhưng tỉnh lại đứng thứ ba về tỷ 
lệ hộ có nhà bán kiên cố bị thiệt hại (gần 50%) 
(Thống kê Quốc gia 2016). Là tỉnh nghèo 
nhất, tỉnh Đắk Lắk có số dân cao nhất (75%) 
sống trong các ngôi nhà bán kiên cố.

Cần phải có thêm các khảo sát để xác định 
mức độ chính xác mà nhà kiên cố cũng bị 
phá hủy hoàn toàn. Vị trí là một yếu tố chính 
nhưng cũng cần phải có đánh giá bổ sung 
về thiệt hại nhà ở để xác định các nguyên 
nhân gốc rễ khác, chẳng hạn như việc tuân 
thủ các tiêu chuẩn xây dựng an toàn và có 
tính chống chịu (ví dụ: chất lượng vật liệu và 
kĩ thuật xây dựng đúng quy định, vv) theo 
yêu cầu của Chính phủ.

Thống kê trong hình dưới đây cho thấy vị 
trí của những ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 
những ngôi nhà bị ảnh hưởng một phần bởi 
cơn bão. Biểu đồ cho thấy tỉnh Khánh Hòa 
có số lượng nhà bị sập hoàn toàn cao nhất 
do bị bão trực tiếp phá hủy.
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Hình 4: Tóm tắt thiệt hại trực tiếp đối với nhà ở tại 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

Nhu cầu phục hồi 

Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ xây dựng lại 
(mặc dù không phải hỗ trợ toàn bộ phi phí 
sửa chữa). Tổng ngân sách yêu cầu tài trợ 
để xây nhà mới cho 3.515 gia đình bị mất 
nhà cửa và 133.476 hộ gia đình bị thiệt hại 
một phần ước tính là 1.538.785 đồng[4].

4. Tỉnh Khánh Hòa chiếm 80% số ngôi nhà bị phá hủy hoàn 
toàn do cơn bão Damrey gây ra, chính quyền tỉnh báo cáo 
2.817 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn sẽ được xây dựng lại 
trong quý đầu tiên của năm 2018. Tỉnh cam kết hỗ trợ tài 
chính ở mức 40 triệu đồng hoặc 1.800 đô la Mỹ (20 triệu từ 
tỉnh và 20 triệu từ các nguồn xã hội). Mức hỗ trợ dựa trên 
Nghị định số 136/2013/ND-CP điều chỉnh quy mô/mức độ 
thiệt hại. Mức hỗ trợ này thay đổi theo các khu vực tùy thuộc 
vào phân bổ cấp tỉnh và/hoặc huyện và các quỹ bổ sung 
được huy động từ các nguồn khác. Những phát hiện trong 
chuyến công tác kiểm tra tại thực địa đã xác nhận tại tỉnh 
Quảng Nam từ ngày 11-12/12/2017, huyện Bắc Trà My đã 
phân bổ 70 triệu đồng/ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn với 
40 triệu đồng từ trung ương, 10 triệu từ huyện và 20 triệu từ 
các tổ chức. 

Tính toán này được dựa trên chi phí và 
thông số kỹ thuật để xây dựng một ngôi 
nhà có khả năng chống chịu với lũ và bão, 
rộng 15-30 mét vuông và theo đúng quy 
chuẩn đang được sử dụng hiện tại bởi 
chương trình mục tiêu quốc gia về nhà ở 
có khả năng chống chịu với lũ lụt [5]. Mức 
hỗ trợ của chính phủ chỉ dành cho vật liệu 
xây dựng trong khi các chi phí khác như 
công lao động, cơi nới hoặc bất kỳ các gia 
cố nào khác sẽ do người hưởng lợi là các 
hộ gia đình phải tự chi trả.

5.  Xem Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Dự toán ngân sách xây 
dựng nhà mới với tiêu chuẩn an toàn do Bộ Xây dựng thiết 
kế là 57 triệu đồng / căn (Tài liệu Đánh giá chung tại tỉnh 
Khánh Hoà và Phú Yên).
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Bảng 5 : Tóm tắt nhu cầu phục hồi nhà ở tại 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng

Phân loại thiệt hại
Nhu cầu phục hồi

Đơn giá Tổng cộng (triệu đồng) 

Thiệt hại hoàn toàn 3.515 nhà, với đơn giá hỗ trợ ở 
mức 57 triệu đồng 200,355

Thiệt hại một phần (30-70%) 122.562 nhà với đơn giá hỗ trợ 
ở mức 15 triệu đồng 1,838,430

Tổng cộng (triệu đồng) 2,038,785

 (Nguồn: Cập nhật của Tổng cục phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

Hình 5 : Nhà xây dựng lại ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

(Nguồn: UNDP Việt Nam / Tư vấn quốc gia: Nguyễn Đăng Nhật)

Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan LHQ 
và một loạt các tổ chức nhân đạo đã và đang 
hỗ trợ sửa chữa nhà ở có mức độ thiệt hại 
dưới 70%. Chuyến công tác thực địa kiểm tra 
tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 11-12/12/2017 
đã báo cáo về khả năng có thể một số lượng 
đáng kể các ngôi nhà bị hư hỏng không được 
nằm trong kế hoạch hỗ trợ. Nếu như thế các 
hộ chịu tác động đã mất tài sản và sinh kế sẽ 
không thể trang trải các khoản tiền cần thiết 
trong vòng 6 tháng sau đó để sữa chữa nhà 
ở của họ nếu không có hỗ trợ từ bên ngoài.

Các gia đình có nhà bị phá hủy hoàn toàn 
đang sống với người thân họ hàng trong khi 
những gia đình có nhà bị hư hại một phần 
đang tiếp tục sống trong chính ngôi nhà 
của họ khiến họ rơi vào hoàn cảnh có thể 
gặp những rủi ro tiềm tàng khác. Dựa trên 
quan sát trong những chuyến công tác thực 
địa kiểm tra gần đây ở các tỉnh Quảng Nam, 

tỉnh Khánh Hòa, đoàn khảo sát thấy rằng có 
thể đẩy nhanh các hỗ trợ về phục hồi nhà ở 
cho các hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão 
Damrey và các cơn bão khác trong tương lai 
để tái thiết điều kiện sống. 

Ngoài ra, tại các khu vực đã bắt đầu triển khai 
hỗ trợ xây dựng phục hồi nhà ở, cần có sự 
giám sát kỹ thuật của Chính phủ và các đối tác 
để cung cấp hướng dẫn kỹ thuật thích hợp về 
thiết kế, chủng loại vật liệu và phương pháp 
thi công. Cơ quan Nhà nước về Kiểm tra chất 
lượng xây dựng thuộc Bộ Xây dựng có thể 
tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về quản 
lý chất lượng trong giai đoạn xây dựng: xây 
dựng khảo sát, thiết kế xây dựng, xây dựng, 
kiểm tra, tiếp nhận, bảo hành và bảo trì.
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Cần thiết phải đánh giá chi tiết hồ sơ của các 
gia đình bị ảnh hưởng để xác định các yêu 
cầu thực tế cho việc xây dựng lại. Có thể có 
những gia đình không phải là hộ nghèo hoặc 
cận nghèo nhưng có nhà bị sập hoàn toàn, sẽ 
có khả năng tự xây dựng lại hoặc cần có hỗ 
trợ tài chính ít hơn. Các tiêu chí chọn người 
hưởng lợi phù hợp cần được phát triển, xem 
xét và được thông tin rõ ràng đến các gia 
đình bị thiệt hại để đảm bảo việc lựa chọn 
người hưởng lợi là đúng đắn và công bằng.

Nhìn xa hơn, rõ ràng là việc xây dựng nhà 
ở đòi hỏi phải huy động một nguồn lực tài 
chính đáng kể và vì vậy đây là thời điểm hợp 
lý để giới thiệu và ứng dụng các loại hình bảo 
hiểm nhà ở. Cùng với các công ty tư nhân, 
Chính phủ có thể xem xét phát triển một 
chương trình bảo hiểm toàn diện về nhà ở mà 
trong đó không chỉ bao gồm chi trả bảo hiểm 
cho kết cấu của ngôi nhà được xây dựng mà 
còn gồm cả những tài sản quan trọng của hộ 
gia đình. Nếu không có hệ thống bảo hiểm về 
nhà ở, các gia đình bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục 
phải dựa phần lớn vào sự hỗ trợ của Chính 
phủ và các cơ quan khác để xây dựng lại, tạo 
sức ép đến ngân sách Nhà nước trong khi hộ 
gia đình vẫn sẽ phải tự chi trả một phần chi 
phí thực tế cần thiết để phục hồi hoàn toàn. 

2.2 Nông nghiệp

Nông nghiệp, bao gồm lâm nghiệp và đánh 
cá, chiếm 16,32% tổng sản phẩm quốc nội 
của Việt Nam[6]. Diện tích đất trung bình của 
người nông dân là 1 ha [7]. Người làm nông 
áp dụng cả canh tác tổng hợp và canh tác 
độc canh tùy thuộc vào địa hình. Các khu vực 
đất thấp bị ảnh hưởng bởi cơn bão có nhiều 
khả năng thực hiện canh tác tổng hợp. Vì đất 
canh tác có diện tích nhỏ được phân bổ cho 
một số loại cây trồng, thu nhập trên mỗi loại 
cây trồng thường ở mức thấp. Canh tác độc 
canhthường được thấy ở các khu vực miền 
núi, có dải đất canh tác lớn được dành để 
trồng chủ yếu cây ăn quả và cây keo. 

Ảnh hưởng

Các ngành nông nghiệp và lâm nghiệp chịu 
thiệt hại đáng kể từ cơn bão Damrey; sức 
mạnh của bão và nhiều yếu tố khác gây ra 
những thiệt hại đáng kể, ví dụ như loại cây 
trồng chính của các tỉnh là lúa đã được thu 
hoạch hay vẫn còn trên đồng sẽ có những 
mức thiệt hại khác nhau. Tổng số 38.525 ha 
lúa và hoa màu bị thiệt hại do bão và lũ lụt 

6.  Tổng cục Thống kê 2016

7.  Phỏng vấn Nhóm đánh giá

sau đó đã được ước tính cho các tỉnh chiu 
ảnh hưởng trực tiếp.

Có sự khác nhau đáng kể giữa các tỉnh về 
mức độ thiệt hại đến cây lúa, một yếu tố 
quan trọng đến bảo đảm an ninh lương 
thực và là trụ cột của nhiều gia đình nghèo 
ở nông thôn. Tỉnh Khánh Hòa có tỷ lệ thiệt 
hại cao nhất với hơn 10,96%. Mặc dù Thừa 
Thiên - Huế có tổng diện tích trồng lúa lớn 
nhất, nhưng không bị ảnh hưởng nặng bởi 
cơn bão Damrey vì mùa màng đã được thu 
hoạch ngay trước đó. Quảng Nam, Phú Yên 
và Đắk Lắk đều có tổng diện tích trồng lúa 
nhỏ hơn so với các tỉnh nhưng bị ảnh hưởng 
nặng nề hơn vì lúc đó chưa đến vụ gặt khi 
bão xảy ra.

Các loại cây trồng hàng năm khác bị hư hại 
nặng bao gồm ngô và mía được trồng chủ yếu 
là cây độc canh. Các loại cây trồng khác như 
đậu phộng trồng xen canh hoặc luân canh 
hay như gia cầm là nguồn thu nhập chính của 
nông dân cũng bị hư hại. Lương thực dự trữ 
bao gồm gạo cũng như các loại giống được 
cất giữ cũng bị hư hại và cuốn trôi. 

Cây hoa màu bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Phú 
Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Mặc dù Phú Yên 
là một trong những tỉnh có diện tích cây hoa 
màu ít nhất trên tổng diện tích, nhưng thiệt 
hại về mùa vụ cao nhất ở mức 28,81% trên 
tổng diện tích. Khánh Hoà có mức độ thiệt 
hại cao thứ hai với 25,01% tổng diện tích cây 
trồng. Đắk Lắk có tổng diện tích hoa màu 
cao nhất trong 9 tỉnh được khảo sát và là 
tỉnh bị ảnh hưởng nhiều thứ ba với 20,31% 
tổng diện tích cây trồng. Phú Yên và Khánh 
Hòa có mức thiệt hại cao nhất đối với cây 
trồng hàng năm, tiếp theo là Đắk Lắk. Mức 
độ thiệt hại khác nhau ở những khu vực 
này cần phải được nghiên cứu thêm để giải 
thích đúng nguyên nhân gốc rễ. Vị trí địa lý, 
gần với các cơ sở hạ tầng như đập, kênh tưới 
tiêu có thể tràn khi có mưa lớn hay do loại 
cây hoa màu khác nhau có thể là một trong 
những lý do dẫn đến mức độ thiệt hại và tổn 
thất khác nhau.

Ngoài thiệt hại nặng nề đối với các loại cây 
nông nghiệp và chăn nuôi chính, mất đất 
do lũ lụt cũng gây ra thiệt hại lớn ở một số 
khu vực, đặc biệt là ở huyện Bắc Trà My, tỉnh 
Quảng Nam. Nước lũ cuốn đã làm cho 204 
ha đất trồng rau bị cát và rác vùi lấp (báo cáo 
chuyến công tác thực địa kiểm tra tại tỉnh 
Quảng Nam, ngày 11-12 tháng 12 năm 2017). 
Các hộ nông dân đã cố gắng sử dụng dụng 
cụ thô sơ cầm tay để loại bỏ cát và bùn vùi lấp 
đất canh tác của họ nhưng khối lượng công 
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việc này đòi hỏi cần phải có thiết bị nặng, đắt 
tiền trong khi vào thời điểm đó các hộ nông 
dân vẫn đang phục hồi sau thiên tai. Một 
phần của giải pháp ngắn hạn là trồng các loại 
cây phù hợp với đất cát.

Mặc dù hỗ trợ phục hồi sinh kế cho các khu 
vực bị ảnh hưởng được tiến hành chậm, một 
số nông dân đã bắt đầu canh tác lại trên 
đất của họ. Các loại cây hoa màu như đậu 
xanh, bắp cải và mướp đắng đã được trồng 
và đang lớn. Một số tỉnh như Quảng Nam đã 
chuẩn bị các phiếu trao đổi hàng hóa nhằm 

hỗ trợ giống, phân bón và vật liệu cây trồng 
nông nghiệp nhưng chỉ hỗ trợ cho những 
hộ gia đình đãchuẩn bị đất xong. Các hộ gia 
đình cũng đang cố gắng phục hồi các cây 
trồng bị hư hại như cây keo và cây ăn quả 
để bán lại mặc dù doanh thu từ nguồn này 
không đáng kể.

Tóm tắt tổng số thiệt hại cho nông nghiệp, 
bao gồm cả chăn nuôi ở các tỉnh bị ảnh 
hưởng nhất được trình bày trong bảng 
dưới đây:

Bảng 6 : Tóm tắt thiệt hại trực tiếp cho ngành nông nghiệp tại 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề

Ngành Đơn vị tính Tổng cộng 

Nông nghiệp
Lúa Hecta 8,879
Rau Hecta 20,646
Cây lâu năm Hecta 15,920
Cây hàng năm Hecta 46,868
Cây ăn quả Hecta 15,016
Gia súc
Trâu, heo, bò Con 11,587
Gia cầm Con 614,814
Chuồng trại bị hư hỏng VND (triệu đồng) 58,683

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

Nhu cầu phục hồi

Tổng nhu cầu phục hồi cho ngành nông 
nghiệp ước tính là 885.019 triệu đồng[8].
Ước tính này không bao gồm các hoạt 
động thay thế hoặc sửa chữa các tài sản 
nông nghiệp như động cơ hoặc nhà kho 
nông nghiệp, hoặc sửa chữa các hệ thống 
tưới tiêu.

Ước tính giá trị thiệt hại và mất mát về 
nông nghiệp và nhu cầu phục hồi vẫn 
đang được tiến hành ở tất cả các tỉnh. 
Mặc dù tỉnh Quảng Nam đã nêu ra con 
số ước tính giá trị thiệt hại là 1,6 tỷ đồng, 
nhưng ước tính này lại không được phân 
tách theo ngành. Tỉnh Khánh Hòa dự kiến 
hoàn thành đánh giá này vào giữa tháng 
1/2017 (theo chuyến công tác kiểm tra tại 
tỉnh Khánh Hòa, 11-12/12/2017).

Đối với các hộ trồng cây hàng năm như 
lúa đã có dự trữ lương thực trước khi bão 
xảy ra, họ sẽ có thể phục hồi tương đối 
nhanh chóng sau những ảnh hưởng và 

8.  Pháp lệnh số 02/2017 ND-CP về hỗ trợ phục hồi sinh kế và 
một số nghị định bổ sung của tỉnh về hỗ trợ phục hồi được 
áp dụng để tính toán nhu cầu phục hồi của tất cả các ngành

tổn thất. Tuy nhiên, với những nông dân 
đã bị mất cây lâu năm hoặc bị thiệt hại về 
nuôi trồng thủy sản, việc phục hồi sẽ lâu 
hơn. Trong nhóm này, các gia đình nghèo 
có những khoản vay nợ trước đó là đối 
tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất và có 
thể rơi vào tình trạng nghèo túng.

Tất cả các loại cây trồng (ví dụ, hoa màu, 
hàng năm, lâu năm/dài hạn) sẽ cần đến 
giống hoặc nguyên liệu đầu vào cho canh 
tác như phân bón và công cụ canh tác. 
Với hơn 204 ha diện tích đất trồng rau bị 
cát vùi lấp ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 
Nam, cần thiết phải có hỗ trợ kinh phí 
thuê thiết bị nặng để dọn sạch đất trồng 
chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.Trong thời 
gian trước mắt, một số nông dân đã bắt 
đầu xác định các địa điểm thay thế thích 
hợp để trồng rau nhằm đảm bảo họ có 
lương thực và thu nhập trong những 
tháng tiếp theo.

Các tác động của bão Damrey và lũ lụt 
theo sau sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực 
đến sinh kế của những cộng đồng bị ảnh 
hưởng trực tiếp trong nhiều năm tới; đặc 
biệt là ảnh hưởng tới các hộ nghèo. 
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Bảng 7 : Tóm tắt nhu cầu phục hồi nông nghiệp ở 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề

Loại thiệt hại 
Nhu cầu phục hồi 

Số lượng (hecta) Số lượng (triệu đồng)

Lúa 8,879 (hecta) 17,758

Rau 20,646 (hecta) 41,292

Cây lâu năm 15,920 (hecta) 63,680

Cây hàng năm 46,868 (hecta) 187,472

Cây ăn quả 15,016 (hecta) 60,064

Thuê thiết bị nặng (đối với 
các đất trồng rau bị cát vùi 
lấp)

204 (408 hộ gia đình sở hữu 
0.5 hecta mỗi hộ) x 10 triệu 

đồng/hộ gia đình
408,000

Trâu, heo, bò 11,587 (số con) 5,214

Gia cầm 614,814 (số con) 12,296

Chuồng trại bị hư hỏng 58,683

Nghiên cứu 30,000

Tổng cộng (triệu đồng) 885,019 

(Nguồn: Tổng cục phòng, chống thiên tai cập nhật tháng 12 năm 2017 
và báo cáo Đánh giá chung tháng 11 năm 2017)

2.3 Lâm nghiệp

Ở nhiều khu vực miền Trung Việt Nam, cây 
ăn quả như cây keo, cam, dừa và trái cây họ 
cam quýt được trồng làm cây độc canh trên 
những vùng đất rộng. Rừng trồng Keo độc 
canh mang lại nguồn thu nhập chính đặc 
biệt là của cộng đồng người dân tộc thiểu 
số ở vùng cao của các tỉnh như Khánh Hòa. 
Mặc dù đem lại lợi nhuận, canh tác độc canh 
lại dễ bị tổn thương hơn do bão. Ở những 
trang trại có sử dụng nhiều hệ thống canh 
tác hỗn hợp (như nông lâm kết hợp với cây 
ngắn ngày) hoặc kết hợp cây trồng hỗn hợp 
(như cam và dừa, chuối, dứa và/hoặc bưởi 
trộn trồng xen với cây hàng năm như ngô), 
tác động của bão thường ít khắc nghiệt hơn.

Ảnh hưởng

Trong số 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, 38.641 
ha rừng (rừng tự nhiên) bị thiệt hại với tỷ lệ 
cao nhất ở Khánh Hòa, chiếm 23.485 ha hay 
61% tổng thiệt hại. Trong tổng số 10.922 ha 
rừng trồng bị thiệt hại, thì chủ yếu ở Phú Yên 
(7.106 ha) và Khánh Hòa (3.813 ha) [9].

9.  Cập nhật của Tổng cục phòng, chống thiên tai, tháng 12 
năm 2017

Cây Keo non rất dễ bị tổn thương do gió bão, 
dễ bị gẫy đổ vì có hệ thống rễ nông. Nhiều 
cây trong các khu vực bị ảnh hưởng mới chỉ 
trồng được 1-3 năm khi cơn bão xảy ra và bị 
hư hại không thể thu hồi.

Thiệt hại đối với cây họ cam quýt là đáng 
kể nhưng không kéo dài. Nông dân bị ảnh 
hưởng thường mất toàn bộ 100% vụ mùa 
này, và nhiều cây có nhiều khả năng sẽ mất 
từ 1-2 năm để phục hồi. Cây dừa giúp chống 
chịu với bão tốt hơn và có tỷ lệ thiệt hại ít 
hơn đáng kể.

Là một phần của cơ chế ứng phó, các hộ gia 
đình đã bán cây keo chưa đủ lớn ở mức thấp 
hơn 25-50% so với giá thông thường hoặc 
so với giá trước khi thiên tai nhằm chuyển 
đổi cây bị hư hỏng thành tiền mặt. Do chi 
phí vận chuyển và lao động tăng, những cây 
từ 3 năm trở lên chỉ được bán cho trung gian 
với mức giá thấp hơn 5 lần so với giá của cây 
trưởng thành.
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Bảng 8 : Tóm tắt thiệt hại đối với rừng tự nhiên và rừng trồng 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề

Tiểu ngành Đơn vị tính Tổng
Rừng tự nhiên Hecta 38,671

Rừng trồng Hecta 10,922

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

Nhu cầu phục hồi

Nhu cầu rất rõ của các hộ thiệt hại là họ cần 
có cây giống để trồng lại rừng keo đã bị hư 
hỏng và phá hủy, đặc biệt là ở Khánh Hòa, 
nơi có 23.490 ha và Phú Yên có 13.160 ha 
bị phá hủy cần phải trồng lại. Với đặc điểm 
của cây keo được trồng độc canh, cần thiết 
phải nghiên cứu thêm về đa dạng hóa lâm 
nghiệp, như nuôi ong, trồng xen canh cây 
thuốc và cây hoa màu để phân tán rủi ro. 
Điều này yêu cầu cần có hỗ trợ kỹ thuật của 
các chuyên gia để tư vấn trong các lĩnh vực 
bao gồm:

• Tăng cường khả năng phục hồi của cây 
keo - lựa chọn giống có khả năng chống 
chịu tốt hơn cũng như chăm sóc và 
quản lý như kỹ thuật tỉa cành và quan 
sát mật độ cây thích hợp.

• Đa dạng hóa cây trồng - lựa chọn đúng 
loại cây trồng bổ sung và lịch trồng.

• Hệ thống hỗn hợp (nông lâm kết hợp, 
xen canh): cây ăn quả hỗn hợp: cam và 
dừa, chuối và dứa, và bưởi/cây ăn quả và 
cây hàng năm. Cách tiếp cận này có thể 
là một cách để đối phó với biến đổi khí 
hậu và biến động của thị trường. Đây 
cũng có thể coi như một nền tảng cho 
việc trao đổi học tập giữa các nông dân 
để làm tốt hơn cách tiếp cận này.

Đối với hệ thống kết hợp nông-lâm nghiệp 
và hỗ trợ nông nghiệp sẽ cần thiết phải có 
hỗ trợ cây giống, xây dựng vườn ươm cây ăn 
quả ở huyện/xã, tăng cường hệ thống tưới 
tiêu và cung cấp kỹ thuật về quản lý và xây 
dựng trang trại. Tăng cường tiếp cận với các 
thông tin về khí hậu cũng giúp nông dân 
phát triển tốt kế hoạch lựa chọn các loại cây 
trồng, thời gian trồng phù hợp và thực hành 
quản lý mùa vụ. Đây nên là trọng tâm của 
các dịch vụ khuyến nông của Chính phủ.

Bảng 9 : Tóm tắt phục hồi Nhu cầu phục hồi rừng ở 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng

Loại thiệt hại
Nhu cầu phục hồi

Số lượng (hecta) Số lượng (triệu đồng)

Rừng tự nhiên 38.671 1.546.828

Trồng rừng 10.922 436.860

Tổng (triệu đồng) 1.983.688

(Nguồn: Tổng cục Phòng, chống thiên tai cập nhật tháng 12 năm 2017  
và báo cáo đánh giá chung tháng 11 năm 2017)

2.4 Nuôi trồng thủy sản

Việt Nam có 1.072,2 triệu ha mặt nước để 
nuôi trồng thủy sản[10]. Tổng sản lượng nuôi 
trồng thủy sản đạt 3.641 triệu tấn tính đến 
tháng 9 năm 2017[11]. Với bờ biển dài và 
mạng lưới sông hồ rộng lớn, đánh bắt thủy 
hải sản cũng là một ngành sản xuất chính 
của Việt Nam, với nguồn thu đáng kể từ các 
nguồn như tôm và cá da trơn[12].

10.  Tổng cục Thống kê 2016

11.  Bộ NN & PTNT, tháng 10 năm 2017

12.  Ngân hàng Thế giới - Quốc gia: Việt Nam

Như thể hiện trong bảng dưới đây, các tỉnh 
Quảng Nam, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế 
là 3 nơi sản xuất thủy sản hàng đầu vào 
tháng 10/2017.
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Bảng 10 : Vùng nuôi trồng thủy sản ở một số tỉnh bị ảnh hưởng

Tỉnh
Diện tích mặt nước cho nuôi 

trồng thủy sản (ngàn Ha.)
(Thống kê Quốc gia 2016)

Nuôi trồng thủy sản sản xuất 
tháng 9 năm 2017 (Tấn)

(Bộ NN và PTNT tháng 10 năm 
2017)

Thừa Thiên Huế 7,10 10,022
Quảng Nam 8,3 21,200
Quảng Ngãi 1,9 3,500
Bình Định 4,9 2,500
Phú Yên 2,6 9,981
Khánh Hòa 5,0 11,300
Đắk Lắk 8,10 0
Cả nước 1,072.2 3,640,647

(Nguồn: Tổng cục Thống kê 2016)

Ảnh hưởng

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ước tính 
có 4.470 ha trại nuôi tôm bị ngập và 38.360 
lồng nuôi thủy sản bị cuốn trôi trên 15 tỉnh 
bị ảnh hưởng. Bảng dưới đây cho thấy tác 
động của cơn bão tới 9 tỉnh bị thiệt hại nặng 
nề nhất, với Khánh Hòa (mất 1.750 ha tôm) 
và Thừa Thiên-Huế (mất 2.113 ha ao cá) bị 
tác động nhiều nhất.

Các đầm nuôi tôm bị ngập và các lồng nuôi 
thủy sản bị cuốn trôi. Chủ sở hữu của nhiều 
trang trại nuôi tôm không được phân loại 
là nghèo, họ đang sử dụng một số lượng 
đáng kể người nghèo làm công ăn lương 
hàng ngày. Sự chậm trễ trong công tác hỗ 
trợ phục hồi, hoặc trong việc khôi phục 
sản xuất tại các trang trại bị thiệt hại có thể 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người 
nghèo có thu nhập từ làm công ăn lương ở 
đây và khiến họ dễ bị tổn thương hơn trong 
những tháng tới.

Bảng 11 : Tóm tắt thiệt hại đối với thủy sản và nuôi trồng thủy sản ở 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề

Tiểu ngành Đơn vị tính Tổng số
Ao cá Hecta 2,255
Đầm tôm Hecta 1,944
Lồng cá Lồng 73,624
Tàu cá Tàu cá 1,803

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục Phòng, chống thiên tai , tháng 12 năm 2017)

Nhu cầu phục hồi

Thiệt hại cho nuôi trồng thủy sản tập trung 
chủ yếu ở tỉnh Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. 
Tổng số tiền và loại hỗ trợ để giải quyết nhu 
cầu tái thiết của ngành này vẫn đang được 
Chính phủ thiết lập. Mặc dù các chủ nuôi 
trồng thủy sản không phải là người nghèo 
hay cận nghèo, các hỗ trợ ngay lập tức sẽ rất 
hữu ích để giúp họ bắt đầu tái thiết, thuê lại 
công nhân và trang trải chi phí cho các hoạt 
động tái sản xuất. Chính phủ cũng khẩn 
trương xây dựng cơ chế với các ngân hàng và 
các tổ chức chính sách xã hội để giúp các hộ 
khai thác nuôi trồng thủy sản phục hồi thông 
qua tái cấu trúc các khoản vay và/hoặc tái cấp 
vốn theo các điều khoản hợp lý và ưu đãi.

Ở một số xã, thiệt hại đáng kể đến tàu thuyền 
đánh cá sẽ tạo ra gánh nặng cho ngư dân vì 
họ phải trang trải khoản chi phí lớn cho việc 
sửa chữa và thay thế cả tàu và động cơ. Có 
1.809 tàu cá bị phá hủy trong đó 35 tàu cá có 
công suất tải trên 90 mã lực sẽ được trả tiền 
bảo hiểm. Hầu hết các tàu dưới 90 mã lực 
không có bảo hiểm. Chính quyền địa phương 
đã làm việc với các ngân hàng để kéo dài thời 
hạn cho vay không có lãi suất và đề xuất hỗ 
trợ hơn 100 tàu đánh bắt lớn mới cho các 
nhóm bị ảnh hưởng cùng thành lập hợp tác 
xã với chi phí khoảng 700 triệu đồng/tàu.
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Đánh giá giá trị tổn thất của các trang trại nuôi 
tôm (hoặc nuôi trồng thủy sản nói chung) là 
một thách thức, do bản thân người nuôi gặp 
khó khăn khi định lượng thiệt hại trong trang 
trại của họ. Người nuôi được yêu cầu thông 
báo cho chính quyền địa phương về quy mô 
nuôi trồng gồm diện tích và số lượng (mức 
độ vốn tài sản) trước khi bắt đầu nuôi tôm 
nhưng hiện vẫn chưa có hệ thống để sẵn 
sàng hỗ trợ thu thập dữ liệu này chính xác.

Trong vài tháng tới, nhiều trang trại nuôi 
trồng thủy sản sẽ bắt đầu hoạt động lại. Việc 
phát triển trại giống để đảm bảo nguồn cung 
cấp tôm và cá giống có chất lượng đáng tin 
cậy là điều cấp thiết và Chính phủ có thể coi 
đây là một gói hỗ trợ riêng biệt. Ước tính 
khoảng 20% các trang trại nuôi trồng thủy 

sản bị hư hại đã bắt đầu hoạt động trở lại. 
Ngoài việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho 
các chủ nuôi trồng thủy sản, cũng cần hỗ trợ 
người lao động làm công ăn lương trong các 
trang trại này vì họ là nhóm dễ bị tổn thương 
nhất trong ngành. Cần tìm hiểu kỹ lưỡng hơn 
về nhóm này cũng như nhu cầu của họ để có 
kế hoạch hỗ trợ phù hợp và kịp thời cho họ.

Các khu vực không có rừng ngập mặn tự 
nhiên đã ghi nhận tỷ lệ thiệt hại cao hơn đối 
với các khoản đầu tư nuôi tôm/nuôi trồng 
thuỷ sản. Cải tạo rừng ngập mặn cũng có thể 
là một đầu tư dài hạn hiệu quả và cũng có thể 
có tác động kích thích tích cực về bảo vệ tự 
nhiên cho các trang trại nuôi cá và nuôi trồng 
hải sản khác và tạo cơ hội cho du lịch sinh thái 
và đa dạng sinh kế. 

Bảng 12 : Tóm tắt nhu cầu phục hồi cho ngành thủy sản và nuôi trồng thuỷ sản

Loại thiệt hại
Nhu cầu phục hồi

Số lượng Số lượng (triệu đồng)
Ao cá 2,255 hectar 22,553

Đầm nuôi tôm 1,944 hectar 19,440

Lồng cá 73,624 lồng 736,240

Tàu cá

- Sửa chữa 1,809 tàu 90,450

- Đóng mới 100 tàu trên 90 mã lực 70,000

Phục hồi rừng ngập mặn 500 ha 50,000

Tổng (triệu VN đồng) 988,683

(Nguồn: Tổng cục phòng, chống thiên tai cập nhật tháng 12 năm 2017  
và Báo cáo đánh giá chung tháng 11 năm 2017)

2.5 Cơ sở hạ tầng

Thiệt hại cho những cơ sở hạ tầng chính 
cũng được ghi nhận, mặc dù thiệt hại trên 
tổng toàn bộ cơ sở hạ tầng là khó nhận 
thấy, và thiệt hại do gián đoạn những 
ngành dịch vụ trong thời gian dài vẫn chưa 
được ghi nhận.

Ảnh hưởng

• Giao thông 

Cả đường quốc lộ và tỉnh lộ cũng bị ảnh 
hưởng bởi bão, đặc biệt là ở Thừa Thiên Huế 
và Quảng Nam. Các tỉnh này cũng báo cáo 
những thiệt hại đáng kể về cầu do lũ lụt lan 
rộng và kéo dài sau cơn bão.

Tổng cộng 35.788 mét đường quốc lộ và 
894.234 mét đường liên huyện, đường xã bị 
hư hại do sạt lở đất/xói lở ở 7 trong 9 tỉnh 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiệt hại đường 
bộ chủ yếu là do sạt lở đất trên các tuyến 
đường nhỏ địa phương ở các tỉnh, huyện, và 
xã. Phú Yên và Quảng Ngãi là 2 tỉnh bị thiệt 
hại nhiều nhất [13].

Một phương pháp để ước tính thiệt hại 
về giao thông và đường xã bị hư hại có hệ 
thống và chính xác hơn cần được thiết lập. 
Song song đó, việc đánh giá chất lượng của 
đường và cầu cũng giúp ghi nhận thông tin 
để tìm ra các biện pháp tốt nhất để nâng cao 
các tiêu chuẩn hiện có về xây dựng đường 
và cơ sở hạ tầng khác dựa trên cường độ của 
cơn bão Damrey. 

13.  Nguồn: Chính quyền địa phương cập nhật kể từ 
tháng 12 năm 2017
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Hình 6 : Thiệt hại về giao thông tại 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

• Cơ sở vật chất trường học

Hình dưới đây cho thấy 325 trường học đã 
bị hư hại ở 5 trong 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng 
nề. Cộng đồng và lực lượng quân đội tiến 
hành sửa chữa ngay lập tức tạo điều kiện 
cho công tác giảng dậy tại các trường quay 
trở lại bình thường. Báo cáo đánh giá chung 

ở tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã trích dẫn 
rằng 90% học sinh đã trở lại trường sau 9 
ngày. Tuy nhiên, vẫn cần có những hỗ trợ để 
khôi phục và thay thế thiết bị và sách dạy 
học bị hư hỏng. 

Hình 7 : Thiệt hại tại trường học trên 9 tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

•  Cơ sở y tế

Tổng số 123 cơ sở y tế tại 5 tỉnh cũng bị phá 
hủy do thiết bị y tế và mái lợp của các cơ sở 
y tế bị hỏng. Kết nối đường điện cho các cơ 
sở y tế đã được ưu tiên ngay để đảm bảo các 
dịch vụ y tế diễn ra liên tục. 
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Hình 8 : Các cơ sở y tế bị hư hại trên 9 tỉnh

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)

• Điện

Các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có số lượng 
trạm điện bị hư hỏng nhiều nhất trong khi 
Bình Định có số máy biến áp bị ảnh hưởng 
nhiều nhất.

Mặc dù dịch vụ cung cấp điện bị gián đoạn 
tạm thời, đường dây điện vẫn còn tương 
đối nguyên vẹn sau thiên tai. Điều này giúp 
ngăn chặn sự bùng nổ của bệnh dịch và một 
số loại bệnh khác, đặc biệt là các bệnh liên 
quan đến nguồn nước. 

Hình 9 : Cơ sở hạ tầng điện bị hư hại tại 9 tỉnh

(Nguồn: Cập nhật của Tổng cục phòng, chống thiên tai, tháng 12 năm 2017)
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• Công nghiệp

Một số nhà máy hoặc khu công nghiệp đã 
báo cáo thiệt hại do thiên tai và có một số 
bằng chứng cho thấy khu vực tư nhân cũng 
bị ảnh hưởng đáng kể bởi cơn bão. Tuy 
nhiên, cần thiết phải có thêm dữ liệu để thu 
thập thông tin về những nhu cầu này. Ví dụ, 
chính quyền tỉnh Khánh Hòa cho biết huyện 
đã báo cáo một số cơ sở chế biến hạt điều 
phải đóng cửa do bão, khiến cho công nhân 
mất việc do thừa lao động. Các công ty khác 
bị thiệt hại lớn về tài chính do bão gây ra bao 
gồm công ty thuốc lá Khánh Hòa, Sanest 
Khánh Hòa và các nhà máy chế biến nông-
thủy sản quan trọng khác. Thiệt hại và mất 
mát của họ, cũng như sự gián đoạn trong 
hoạt động kinh doanh cho dù chỉ là tạm 
thời, cũng có nghĩa là Khánh Hòa sẽ không 
thể thu các khoản thuế cần thiết để chi tiêu 
cho các dịch vụ cơ bản của Chính phủ.

Nhu cầu phục hồi

Các dịch vụ công, bao gồm y tế, giáo dục và 
điện đã được phục hồi, mặc dù nhiều trường 
học vẫn yêu cầu sửa chữa và thay thế thiết 
bị dạy học và sách. Đường bộ đã được phục 
hồi, mặc dù một số cầu, đường vào, đê và hồ 
chứa đã bị bão phá hủy. Các chuyến công 
tác kiểm tra vào tháng 12 năm 2017 tại các 
tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa đã xác nhận 
rằng vẫn còn các tuyến đường cấp huyện 
cần được sửa chữa.

Một số trường học ở các tỉnh bị ảnh hưởng 
nặng nề có đưa ra các đề nghị bao gồm cải 

tạo/xây dựng lại các trường học cũ vì những 
trường này có nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn 
trong thiên tai tiếp theo. Theo khuyến nghị 
từ báo cáo đánh giá chung, các trường học 
xây hai tầng cần có nơi an toàn hơn để di 
rời các thiết bị trường học quan trọng khi 
được thông tin cảnh báo kịp. Cũng cần thiết 
phải xây dựng các trường điểm lẻ có kết cấu 
1 tầng nhưng ở khu vực có độ cao cao hơn. 
Nói chung, quan trọng là cần phải phát triển 
các thiết kế xây dựng trường học tốt hơn có 
tính đến những rủi ro từ lũ lụt trong tương 
lai gần.

Tỉnh Quảng Nam đã báo cáo rằng UBND tỉnh 
đã phân bổ 95 tỷ đồng cho việc sửa chữa cơ 
sở hạ tầng đặc biệt là đường xá và hệ thống 
thủy lợi. Điều này sẽ giúp kết nối đi lại đến 
các khu vực nuôi trồng và với các khu chợ 
buôn bán, từ đó giúp hỗ trợ nông dân trồng 
lại cây trồng và bán sản phẩm của mình 
ngay sau khi thu hoạch dễ dàng hơn.

Nhu cầu phục hồi cơ sở hạ tầng cơ bản 
được đưa ra từ việc tổng hợp các báo cáo 
của các cơ quan quản lý thiên tai từ 9 tỉnh 
bị ảnh hưởng nặng nề. Ngân sách đề xuất là 
2.947.000 triệu đồng. Một trong những bước 
tiếp theo ngay lập tức là tiến hành đánh giá 
sâu về thiệt hại và tổn thất của tất cả các cơ 
sở hạ tầng công cộng và cộng đồng để xác 
định các can thiệp thích hợp cho việc cải 
tạo hoặc tái thiết. Các văn phòng, cơ quan, 
trường trạm cũ mà cần thay thế sẽ đòi hỏi 
Chính phủ phải có sự phân bổ ngân sách 
đáng kể. 
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3. Phương pháp tiếp cận để phục 
hồi cơn bão Damrey 

3.1 Chiến lược phục hồi

Bão Damrey đã ảnh hưởng đến hơn 4,3 triệu 
người. Trong khi các gia đình bị ảnh hưởng 
đang bắt đầu phục hồi và trở về công việc 
và gia đình của họ, nhiều người vẫn đang 
cần hỗ trợ để sửa chữa hoặc xây dựng lại 
nhà ở và khôi phục các hoạt động sinh kế 
và tạo thu nhập để đáp ứng các nhu cầu 
của gia đình. Đặc biệt trong số các hộ gia 
đình nghèo và cận nghèo, cơn bão đã làm 
nghiêm trọng thêm các tổn thương trước 
thiên tai về thu nhập, an ninh lương thực và 
các nhu cầu cơ bản khác.

Đồng thời, các gia đình bị ảnh hưởng đã cố 
gắng thực hiện các giải pháp tạm thời để 
tồn tại. Một số người mất nhà hoàn toàn 
hiện đang sống với người thân hoặc thuê 
một nơi ở tạm được dựng lại bằng các vật 
liệu còn lại từ những ngôi nhà bị phá hủy 
nhưng không có khu vực tắm rửa vệ sinh, 
không đảm bảo an toàn và riêng tư. Nhiều 
nông dân đã bắt đầu trồng lại cây công 
nghiệp, làm lại đất bị cát và rác vùi lấp, bán 
cây Keo non để có một số nguồn thu nhập 
ngay lập tức. Một số lượng đáng kể các trại 
nuôi trồng thủy sản đã bắt đầu hoạt động 
trở lại, và một số gia đình bị ảnh hưởng mà 
có đất sẵn đã bắt đầu xây dựng lại nhà với sự 
hỗ trợ nhận được của Chính phủ. Các dịch 
vụ công, bao gồm y tế, giáo dục và điện đã 
được phục hồi, mặc dù nhiều trường vẫn 
cần phải sửa chữa gia cố thêm và thay thế 
thiết bị và sách hư hỏng. Đường bộ đã được 
phục hồi, mặc dù nhiều cầu, đường, đê và 
hồ chứa đã bị bão phá hủy.

Tổng thiệt hại kinh tế do cơn bão Damrey 
gây ra ước tính khoảng 1 tỷ USD. Chính phủ 
cam kết phân bổ 1.000 tỷ đồng và vẫn tiếp 
tục cùng với các đối tác trong đó có LHQ, các 
tổ chức phi chính phủ quốc tế, các nhà tài 
trợ song phương và các tổ chức phi chính 
phủ trong nước huy động thêm nguồn lực 
để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của 
các hộ gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh 
hưởng ở các tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Do Chính phủ Việt Nam đang hướng tới các 
chiến lược phục hồi trung hạn, những hộ 
có nhà cửa bị phá hủy và/hoặc là những 
hộ nghèo đói và bị thiệt hại về sinh kế sẽ 
cần hỗ trợ thêm từ chính quyền cấp tỉnh và 
trung ương.

Một gói hỗ trợ trung hạn ngay lập tức có thể 

bao gồm:

• Trồng lại, phục hồi lại và đa dạng hóa 
hơn nữa các lựa chọn sinh kế bền vững, 
đặc biệt là các nguồn thu nhập phi 
nông nghiệp.

• Phục hồi các hoạt động sinh kế nông 
nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy 
sản/thủy sản.

• Hỗ trợ nhà ở khẩn cấp và hỗ trợ xây 
dựng nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, 
cận nghèo và tăng quy mô của chương 
trình hỗ trợ nhà ở chống chịu bão.

• Tăng cường quan hệ đối tác với khu vực 
tư nhân để giảm tác động kinh tế đến 
việc kinh doanh buôn bán, và để hỗ trợ 
đa dạng hóa sinh kế, nhà ở và tiếp cận 
với các chương trình bảo hiểm trong 
tương lai.

• Các giải pháp tăng cường sử dụng đất 
và quy hoạch kinh tế cấp tỉnh.

• Phát triển và nhân rộng các chương 
trình phát triển hiện có, các chương 
trình nghiên cứu đa dạng hóa cây trồng 
và các chương trình cấp tỉnh khác để 
giúp đẩy nhanh tiến trình hỗ trợ. 

• Tăng cường thu thập, chia sẻ thông tin, 
sửa chữa hệ thống báo cáo bị thiệt hại 
và hệ thống quản lý thông tin.

3.2 Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình 
phục hồi

Cân bằng ưu tiên hỗ trợ phục hồi cho hộ gia 
đình và phục hồi cơ sở hạ tầng

Trong trung hạn, các hộ gia đình cần được hỗ 
trợ về tài sản sử dụng lâu dài và hoạt động 
sản xuất. Cơ sở hạ tầng vật chất cần phải 
được khôi phục và cải thiện. Một chiến lược 
phục hồi cần cân bằng giữa phục hồi kinh tế 
xã hội và hỗ trợ phục hồi tài sản của hộ gia 
đình. Việc bỏ qua các hỗ trợ cho hộ gia đình 
có thể gây ra những tác động nghiêm trọng 
đối với nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, việc cải thiện khả năng chống chịu 
của các cơ sở hạ tầng quan trọng để ứng phó 
với rủi ro của các cơn bão trong tương lai cần 
được xem xét. Hiện còn có một số cơ sở hạ 
tầng quan trọng như đập thủy điện, đường 
giao thông, cầu cống đã bị hư hại hoặc đang 
có nguy cơ bị phá hủy. Tập trung hơn vào sửa 
chữa và bảo dưỡng các tài sản quan trọng 
sẽ là công việc mấu chốt trong thời gian tới. 
Những dự báo về biến đổi khí hậu là một yếu 
tố quan trọng cần được đưa ra để xem xét để 
tăng cường các quy định và tiêu chuẩn trong 
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thời gian tới và đặt ra các yêu cầu nghiêm 
ngặt hơn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn 
được đưa ra.

Mở rộng qui mô hỗ trợ và làm tốt hơn quy 
trình lựa chọn người hưởng lợi và ngành 
nghề được hỗ trợ

Mặc dù các hoạt động cứu trợ đã có hiệu quả 
trong việc ngăn chặn xảy ra một thảm họa 
nhân đạo, cần phải làm tốt hơn về qui trình 
lựa chọn người hưởng lợi khi đánh giá thiệt 
hại của những gia đình bị ảnh hưởng. Các gia 
đình bị mất thu nhập trong cơn bão nên được 
ưu tiên, đồng thời cần làm tốt hơn việc đánh 
giá xác định rõ nhu cầu của họ và tìm ra các 
hoạt động hỗ trợ tốt nhất cho họ. Rất cần có 
sự xem xét với những trường hợp cụ thể của 
từng nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như 
người lao động làm công ăn lương hàng ngày 
không có đất sản xuất cần phải được quan 
tâm khi xây dựng kế hoạch hỗ trợ phục hồi.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch phục hồi, 
yếu tố bình đẳng giới rất cần được quan tâm 
một cách thực sự nghiêm túc. Các hoạt động 
hỗ trợ phục hồi sau thiên tai không chỉ là cơ 
hội để xây dựng lại tốt hơn mà còn cần đảm 
bảo bình đẳng giới trong việc tiếp cận với quá 
trình ra quyết định và các nguồn lực hỗ trợ.  
Các chương trình phục hồi không chỉ nhằm 
xác định và hỗ trợ các hộ gia đình phụ nữ đơn 
thân phải chịu gánh nặng gấp đôi về áp lực 
thu nhập và chăm sóc gia đình con cái mà còn 
nhằm mục đích đẩy mạnh vai trò lãnh đạo và 
ra quyết định của nữ giới.

Cho phép khôi phục nhanh

Nông nghiệp và thủy sản là nguồn sinh kế trụ 
cột của hầu hết các cộng đồng bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất bởi bão Damrey. Cần phải hỗ 
trợ người nông dân càng sớm càng tốt để họ 
khôi phục các hoạt động sinh kế. Trong một 
số trường hợp, khu vực tư nhân hoặc ngân 
hàng xã hội có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ tín dụng cho nông 
dân khôi phục các hoạt động sản xuất tạo ra 
lợi nhuận – cơ chế hỗ trợ này về mặt lý tưởng 
thì có thể được chi trả trong tương lai thông 
qua các chương trình bảo hiểm. Tuy nhiên, 
đối với những hộ nông dân nghèo nhất, vẫn 
cần phải hỗ trợ thêm để họ không phải gánh 
những khoản nợ mà họ không thể trả.

Phục hồi khả năng chống chịu thông qua 
tăng cường hệ thống thể chế

Khôi phục hiệu quả những thiệt hại gây ra bởi 
cơn bão Damrey, và các cơn bão trong tương 
lai sẽ là một vấn đề mấu chốt cho sự phát 
triển bền vững ở miền Trung Việt Nam. Các 

phương thức quản lý rủi ro thiên tai cần phải 
thay đổi, thay vì chỉ ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp 
thì cần tập trung cả vào hệ thống cảnh báo 
sớm và các biện pháp giảm rủi ro để giảm tác 
động của bão trong tương lai.

Giai đoạn hồi phục hậu Damrey cũng là thời 
điểm lý tưởng để đặt nền móng cho Kế hoạch 
Quốc Gia về Quản lý thiên tai mới thành lập 
nhằm có được một hệ thống quản lý dữ liệu 
và cấu trúc tài chính tổng hợp để phát triển 
một hệ thống hỗ trợ phục hồi thiên tai nhanh 
chóng và hiệu quả.

Không chỉ có vai trò của Chính phủ trong 
công tác phục hồi

Cách tiếp cận phục hồi có sự tham gia của 
nhiều bên bao gồm Chính phủ, các đối tác 
phát triển và cả các khu vực tư nhân và người 
dân bị ảnh hưởng, sẽ có hiệu quả hơn trong 
việc thực hiện các hoạt động phục hồi. Các 
ngân hàng, hợp tác xã và các nhóm kinh 
doanh có thể là những nhân tố chủ chốt 
trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt 
động phục hồi.

Sự tham gia nhiều hơn từ những người bị ảnh 
hưởng, đặc biệt là phụ nữ, có thể mang lại 
hiệu quả cao trong việc đưa ra các hỗ trợ cho 
từng nhóm bị thiệt hại khác nhau và sẽ tăng 
trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Chú 
trọng vào phổ biến thông tin về các chương 
trình và tiến độ thực hiện qua các phương 
tiện thông tin đại chúng và các kênh khác 
cũng là một yếu tố cần thiết.

Triển khai chiến lược khôi phục

Triển khai hỗ trợ nhà ở cần được khuyến 
khích ở hình thức là để cho các chủ sở hữu 
tự thực hiện. Các hoạt động phục hồi sinh 
kế có thể do các tổ chức phi chính phủ hoặc 
chương trình Quốc gia liên quan đến hỗ trợ 
sinh kế triển khai. 

Cần bắt buộc phải có hệ thống thu thập dữ 
liệu về người thụ hưởng và tiến độ thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ. Nếu khả quan, các dữ 
liệu này có thể là các thông tin cơ bản ban 
đầu làm cơ sở đánh giá tác động của các 
chương trình phục hồi đối với các nhóm bị 
ảnh hưởng.

Một trong những cách mà Chính phủ sẽ tạo 
nguồn lực sẵn sàng phục vụ cho công tác 
phục hồi là phân bổ ngân sách thông qua các 
chương trình phát triển. 

Mặc dù Chính phủ có trách nhiệm trò hỗ 
trợ cho các chương trình phục hồi, cần lưu ý 
rằng những người hưởng lợi cũng đóng vai 
trò quan trọng vào sự phục hồi của chính họ.
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 4. Hướng tới một khung hành động 
tăng khả năng chống chịu với thiên 
tai ở Việt Nam

4.1 Phương pháp tiếp cận khả năng 
chống chịu 

Những tuyên bố và hành động gần đây của 
Chính phủ cho thấy rõ sự quan tâm không 
chỉ trong công tác ứng phó khẩn cấp mà còn 
cả trong công tác phục hồi. Trước đây, hỗ trợ 
phục hồi và lập kế hoạch phục hồi không 
phải là ưu tiên trong hệ thống giảm rủi ro 
thiên tai ở Việt Nam. Chính phủ có xu hướng 
ưu tiên các hoạt động cứu trợ, tiếp theo là 
sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng chủ yếu 
sau thiên tai. Việc sửa chữa đường xá, cầu, 
trường học, nâng cấp hệ thống tưới tiêu 
và kiểm soát sông ngòi là rất quan trọng, 
nhưng cần được bổ sung các hỗ trợ hiệu quả 
và có tập trung hơn cho những người bị ảnh 
hưởng nhiều nhất bởi thiên tai – đặc biệt tập 
trung vào các nhóm nghèo và nhóm ngoài 
lề. Các hoạt động cải thiện hệ thống hỗ trợ 
phục hồi thiệt hại trong ba lĩnh vực sinh kế, 
nhà ở và cơ sở hạ tầng này cũng cần được 
củng cố bằng cách đầu tư thêm vào công 
tác quản lý thông tin, qui trình lựa chọn 
người hưởng lợi cho các nhóm có nhu cầu 
lớn nhất, và khuyến khích các chương trình 
bảo hiểm, chuyển giao rủi ro và các hoạt 
động tăng khả năng chống chịu của hộ gia 
đình.

Nếu không có một kế hoạch, chương trình, 
chính sách, hệ thống và năng lực đầy đủ và 
đúng đắn cũng như sự tham gia của các bên 
liên quan, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị 
tổn thương, thì nguồn lực để thực hiện công 
tác cứu trợ và phục hồi hàng năm sẽ vô cùng 
tốn kém.

4.2 Yếu tố của khung hành động tăng khả 
năng chống chịu với thiên tai

Trong tương lai, ba trụ cột chính để xây 
dựng khả năng chống chịu với thiên tai ở 
Việt Nam có thể tập trung vào các hoạt động 
nhằm tăng cường cường về thể chế, khả 
năng chống chịu cho tài sản vật chất và khả 
năng chống chịu cho các hoạt động kinh tế, 
như được nêu dưới đây.

Tăng cường thể chế [14] 

Chính phủ và chính quyền các cấp phối hợp 
cùng các đối tác phát triển lập kế hoạch, 
thực hiện và theo dõi các hoạt động cứu trợ 
khẩn cấp và phục hồi cho các cộng đồng bị 
ảnh hưởng và các đối tượng liên quan khác.

Các hành động chính để hỗ trợ xây dựng 
tăng cường năng lực thể chế bao gồm: 

• Hoàn thiện các quy trình chuẩn hướng 
dẫn thực hiện cho các cơ quan Chính 
phủ trong công tác phục hồi. Trong đó 
bao gồm một chương trình đào tạo, 
các công cụ thu thập dữ liệu, các mẫu 
báo cáo và hướng dẫn hoạt động phục 
hồi cho các tỉnh để thực hiện tốt hơn 
Thông tư 43.

• Đưa hướng dẫn hoạt động phục hồi 
vào mẫu đánh giá thiệt hại và đánh giá 
nhu cầu để làm tốt hơn Thông tư 43 
hiện hành. Hướng dẫn phải bao gồm cả 
thông tin định tính và định lượng, thúc 
đẩy việc thu thập dữ liệu cơ sở đầu vào 
thường xuyên và xây dựng dựa trên nhu 
cầu phục hồi.

• Tổ chức các khoá tập huấn (sử dụng 
chương trình đào tạo, công cụ và mẫu 
báo cáo) cho cán bộ Bộ NN & PTNT các 
cấp nhằm nâng cao năng lực của địa 
phương. Các khóa đào tạo có thể giúp 
tăng cường kiến thức và hiểu biết về 
sự khác nhau giữa cứu trợ khẩn cấp và 
phục hồi, và làm thế nào để tiến hành 
đánh giá nhu cầu có hiệu quả. Sau các 
khóa tập huấn này, tiếp tục tổ chức các 
khóa đào tạo nhắc lại sử dụng phương 
pháp đào tạo trực tuyến điện tử và các 
công cụ đào tạo bằng video để bổ sung 
và củng cố lại kiến thức đã học.  

• Xây dựng một nhóm nhân lực nòng 
cốt cấp quốc gia có chuyên môn về xây 
dựng kế hoạch phục hồi (bao gồm đánh 
giá, lập kế hoạch phát triển và huy động 
tài trợ). Sau thiên tai, nhóm này có thể 

14.  Tăng cường thể chế giúp tạo ra điều kiện cơ chế tốt 
thông qua các chính sách, hệ thống, kế hoạch, chương trình 
và dự án phù hợp (có tính đến các loại thiên tai của khu 
vực), cấu trúc, ngân sách, công cụ (đánh giá thiệt hại / tổn 
thất và nhu cầu, thu thập dữ liệu / lưu trữ và chia sẻ thông 
tin, vv), nâng cao năng lực và quan hệ đối tác để đảm bảo 
rằng khả năng phục hồi về thể chất và kinh tế đạt được 
trong các khu vực dễ bị thiên tai và bảo vệ các ngành dễ bị 
tổn thương cho người dân.Do Chính phủ chịu trách nhiệm 
chính thúc đẩy các nỗ lực phục hồi, cần phải đảm bảo rằng 
tất cả các yếu tố này được đưa ra để đảm bảo hiệu quả 
trong công tác ứng phó và phục hồi.
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hợp tác với các chuyên gia cấp tỉnh/địa 
phương để xây dựng kế hoạch và khung 
hoạt động phục hồi.

• Xác định và xem xét các chính sách cấp 
quốc gia và địa phương về phục hồi sau 
thiên tai.

• Xem xét các cơ chế tài trợ hiện đang 
được sử dụng để quản lý Quỹ phòng 
chống thiên tai quốc gia và ngân sách 
dự phòng hàng năm (ở cả cấp quốc gia 
và địa phương) để mở ra các kênh tài 
trợ cho các nỗ lực phục hồi ngắn hạn và 
trung hạn sau mỗi đợt thiên tai lớn.

• Xem xét và điều chỉnh các mạng lưới an 
sinh xã hội hiện nay nhắm đến các đối 
tượng là hộ nghèo và cận nghèo và tận 
dụng các mạng lưới này nhằm mang 
đến sự hỗ trợ bằng tiền mặt một cách 
nhanh chóng và được mong đợi hơn cả 
cho nhu cầu phục hồi ngắn hạn và bồi 
thường cho hộ gia đình sau thiên tai.

• Liên kết, hợp tác và có cơ chế phối hợp 
với các Bộ khác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ TN & MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
Y tế ...) để đưa hướng dẫn lập kế hoạch 
phục hồi vào các kế hoạch phát triển 
ngành và vào kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội hàng năm ở địa phương. Điều 
này có thể được nghiên cứu sâu thêm 
bằng việc thành lập một nhóm kỹ thuật 
liên ngành cấp quốc gia.

• Theo dõi phân bổ nguồn lực cho các 
chương trình phục hồi thiên tai.

• Tạo một biểu mẫu sử dụng được trên 
mạng để các lãnh đạo của Bộ NN & PTNT, 
của các bộ ngành khác, các đối tác phát 
triển có liên quan và các tỉnh có thể chia 
sẻ thông tin về phân bổ nguồn lực cho 
các chương trình phục hồi thiên tai.

• Điều hành một nhóm kỹ thuật liên 
ngành cấp quốc gia để chia sẻ thông 
tin, thảo luận về quá trình điều phối và 
phân bổ nguồn lực tài trợ từ nguồn của 
các bên liên quan trong nước hoặc quốc 
tế cho các dự án/chương trình phục 
hồi (sau thiên tai ở cấp độ lớn) để tránh 
chồng chéo, thúc đẩy tính minh bạch và 
không bỏ sót các nhóm yếu thế.

• Thiết kế một cơ chế phản hồi để ghi 
nhận những góp ý (từ các cộng đồng 
bị ảnh hưởng, các tổ chức quốc tế liên 
quan, các tổ chức phi chính phủ, báo chí 
viết về các chương trình phục hồi) về 

việc sử dụng nguồn lực và tiến độ thực 
hiện có hướng đến các mục đích và mục 
tiêu phục hồi.

• Thực hiện đánh giá và tổng hợp những 
thực hành tốt trong các chương trình 
phục hồi.

• Đánh giá cuối kì hoặc thực hiện đánh 
giá giữa kỳ các chương trình phục hồi 
để xem xét tính hiệu quả, rút ra bài học 
kinh nghiệm và củng cố các thực hành 
tốt để thúc đẩy nhân rộng. Một dự án 
phục hồi có thể được chọn để làm điểm 
ban đầu là chương trình hỗ trợ phục hồi 
hạn hán ở miền Nam hoặc phục hồi lũ 
lụt ở Nam Trung bộ do LHQ – Bộ NN và 
PTNT đang quản lý trực tiếp.

• Làm rõ kênh và cơ chế báo cáo phục 
hồi và xem xét việc sử dụng đất hiệu 
quả để phân vùng giảm rủi ro trong 
tương lai, đảm bảo các hệ thống rõ 
ràng được áp dụng cho báo cáo và 
phân tích cấp trung ương, cấp tỉnh, 
cấp huyện và cấp xã.

• Xem lại chính sách và hệ thống phân bổ 
ngân sách cho các quỹ Quản lý thiên tai 
đảm bảo các nguyên tắc phải rõ ràng để 
có thể chỉnh sửa và xây dựng các chương 
trình phục hồi mà không vi phạm các 
quy tắc tài chính và kiểm toán.

Khả năng chống chịu cho tài sản vật chất[15] 

Các gia đình bị ảnh hưởng có nhà ở an toàn 
và đảm bảo (nằm trong khu vực được công 
nhận là an toàn, có hệ thống điện, nước sạch 
vệ sinh, quản lý chất thải hoàn chỉnh, tiếp cận 
với các dịch vụ cơ bản), nhà ở được thiết kế 
theo nhu cầu và được tiếp cận với hệ thống 
cơ sở hạ tầng công cộng có khả năng chống 
chịu (như trường học, cơ sở y tế, đường xá, 
khu vực sơ tán an toàn, v.v.)

Vì Damrey là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào 
Việt Nam trong những năm gần đây, nên 
sức mạnh của cơn bão này có thể được coi 
là một mốc chuẩn nhằm đánh giá lại và tăng 
cường các tiêu chuẩn xây dựng (ví dụ, chủng 
loại và thông số kỹ thuật của vật liệu và công 
nghệ xây dựng theo chuẩn đối với từng loại 
cơ sở hạ tầng ). Công việc này có thể được 
thực hiện bằng việc Bộ Xây dựng đánh giá lại 
và nâng cao các tiêu chuẩn xây dựng, và Cơ 

15.  Khả năng phục hồi thể chất bao gồm các hành động 
để đảm bảo an toàn, an ninh, sinh hoạt, có tính đến nhu 
cầu của các nhóm cụ thể (như yếu tố giới, người cao tuổi, 
dân tộc thiểu số, nhóm khác biệt, vv), khả năng chi trả để 
xây dựng nhà ở và độ bền của hệ thống cơ sở hạ tầng công 
cộng bao gồm cả các trung tâm sơ tán.
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quan Giám sát Chất lượng Xây dựng Quốc gia 
sẽ phải thực thi nghiêm ngặt các tiêu chuẩn 
đó. Các hành động chính để thúc đẩy khả 
năng chống chịu cho tài sản vật chất có thể 
bao gồm: 

• Thiết kế có khả năng chống chịu - thiết 
kế nhà ở được thực hiện theo nhu cầu và 
tôn trọng đặc tính văn hóa của các gia 
đình bị ảnh hưởng và tuân theo các tiêu 
chuẩn xây dựng được cập nhật của Chính 
phủ; cơ sở hạ tầng công cộng tuân theo 
các tiêu chuẩn xây dựng tăng cường của 
Chính phủ.

• Vật liệu và phương pháp xây dựng – áp 
dụng theo các tiêu chuẩn chống chịu 
theo quy định của Chính phủ; trong 
trường hợp hỗ trợ nhà ở tạm, nên xem 
xét việc sử dụng các vật liệu có thể dùng 
lại khi xây dựng nhà ở lâu dài (đặc biệt là 
vật liệu dùng cho mái nhà, cửa ra vào v.v) 
để tiết kiệm chi phí; hợp tác với các nhà 
cung cấp vật liệu xây dựng tư nhân để 
được giảm giá khi mua số lượng nhiều, 
kết hợp tổ chức đào tạo cho thợ xây 
địa phương và hỗ trợ/giám sát kỹ thuật 
trong quá trình xây dựng nhà ở.

• Vị trí – những thông tin có trong bản đồ 
thiên tai và việc tuân thủ Kế hoạch sử 
dụng đất cần được sửa đổi/nâng cao và 
cần được thực thi một cách nghiêm ngặt 
trong việc xác định các khu vực định cư 
an toàn; cần phải có giấy chứng nhận an 
toàn do bộ phận hoặc văn phòng chính 
phủ có liên quan cấp.

• Đóng góp của hộ gia đình - tiến hành 
tham vấn với các gia đình bị ảnh hưởng 
để lấy ý kiến của họ khi đưa ra thiết kế 
nhà ở có dựa trên các tiêu chuẩn của 
Chính phủ; chia sẻ nguồn lực tài chính 
cùng với gia đình/hộ gia đình (có thể có 
các hỗ trợ thêm ngoài những hỗ trợ tài 
chính của nguồn Chính phủ) và cần có 
sự đóng góp công tự nguyện của các hộ 
gia đình đặc biệt là nếu họ được trợ cấp 
hoàn toàn.

• Tình trạng sở hữu - quyền sở hữu đất đai, 
cho thuê dài hạn, vv để đảm bảo hộ gia 
đình ảnh hưởng được sở hữu đất có thời 
hạn hoặc không thời hạn. Vấn đề này cần 
được thảo luận và làm rõ với gia đình vì 
sẽ ảnh hưởng tới quá trình hỗ trợ và khả 
năng phục hồi của hộ đó sau này; cơ sở 
hạ tầng công cộng như trường học, cơ 
sở y tế, trung tâm sơ tán, v.v… phải được 
chứng nhận là tài sản của Nhà nước.

• Bảo hiểm nhà ở - với cường độ và tần 
suất bão gia tăng như dự kiến, việc tiếp 
cận với bảo hiểm nhà ở giá rẻ để bù đắp 
thiệt hại hoặc mất nhà ở do thiên tai và 
con người gây ra phải được thực thi tốt 
hơn hoặc đưa vào là quy định bắt buộc.

• Hợp tác Phát triển/Tăng cường – cần 
có sự quan tâm đặc biệt đến việc tăng 
cường và chính thức hóa quan hệ hợp 
tác với khu vực tư nhân như là một cách 
chia sẻ nguồn lực thông qua hỗ trợ tái 
thiết nhà ở (ví dụ: đào tạo về công nghệ 
phù hợp, giảm giá khi mua vật liệu xây 
dựng khối lượng lớn), tạo thị trường sản 
phẩm (nông, ngư, nông - lâm nghiệp) và 
dịch vụ (kỹ năng xây dựng và các kỹ năng 
khác cho công nhân, cho thuê các thiết 
bị nặng với giá chiết khấu, v.v), Chính 
phủ - tư nhân cùng xây dựng chung kế 
hoạch dự phòng hoặc kế hoạch ứng phó 
(chẳng hạn như dự trữ trước hàng hóa, 
v.v), hệ thống bảo hiểm cho nông sản và 
nhà ở.

• Quản lý dữ liệu/thông tin - nắm bắt, 
phân tích, báo cáo, lưu trữ, chia sẻ; tài 
liệu hóa các thực hành tốt và bài học kinh 
nghiệm.

Khả năng chống chịu cho các hoạt động 
kinh tế [16] 

Các gia đình bị ảnh hưởng có nguồn thu nhập 
ổn định từ các hoạt động nông nghiệp và phi 
nông nghiệp đã có thể áp dụng các giải pháp 
và thực hành thân thiện với môi trường và đã 
thiết lập được mối quan hệ cung cầu với các 
thị trường truyền thống. 

Các hành động chính để thúc đẩy khả năng 
chống chịu cho các hoạt động kinh tế có thể 
bao gồm: 

• Nhu cầu thị trường (thay thế/phi nông 
nghiệp) cho những sản phẩm và dịch vụ 
đã được xác định trước đây (ví dụ, nhu 
cầu đến từ cá nhân, nhóm, hoặc từ các 
tổ chức như Chính phủ và khu vực tư 
nhân) sẽ được hỗ trợ và phát huy; rà soát 
lại chương trình Quốc gia mỗi xã phường 
một sản phẩm và đảm bảo áp dụng theo 
các nguyên tắc dựa trên thị trường.

• Sản phẩm và dịch vụ được sản xuất dựa 

16.  Cải thiện điều kiện kinh tế cho người dân đặc biệt là 
người nghèo/cận nghèo là một yếu tố quan trọng, nếu 
không muốn nói phải là mục tiêu quan trọng nhất mà chính 
phủ và các đối tác của nó cần hướng tới. Mọi người cần có 
khả năng quay lại tình trạng như trước khi xảy ra thiên tai 
hoặc phục hồi lại nếu họ có đủ nguồn lực kinh tế để đáp ứng 
các nhu cầu của họ.
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vào tài nguyên thiên nhiên - tối ưu hóa 
việc sử dụng bền vững tài nguyên địa 
phương và hỗ trợ phục hồi các cây công 
nghiệp như ngô, sắn, mía, vv; rà soát lại 
các liên kết với chương trình. Mỗi xã mỗi 
phường một sản phẩn; tìm ra các cơ hội 
để các sản phẩm dịch vụ có thể tham gia 
vào toàn bộ chuỗi giá trị.

• Vị trí - xem xét Kế hoạch sử dụng đất đã 
được nâng cao/cập nhật, bản đồ thiên tai 
và có các phân tích tính hợp lí (ví dụ: loại 
đất, địa hình, điều kiện khí hậu, v.v.)

• Áp dụng công nghệ và cách làm bền 
vững - công nghệ và thực hành canh 
tác hữu cơ hoặc tự nhiên phù hợp với 
nguyên tắc xây dựng lại tốt hơn; có 
thể khởi điểm bằng cách dần áp dụng 
chương trình Viet-Gap tăng cường theo 
hướng nuôi/đánh bắt tự nhiên/hữu cơ 
hoàn toàn.

• Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình 
sinh kế - Đào tạo nghề (ví dụ, kỹ năng 
liên quan đến xây dựng, kỹ năng dịch vụ 
khách sạn như pha chế, nấu ăn, v.v.); liên 
kết với nhà tuyển dụng (ví dụ như các 
nhóm, cá nhân, cơ quan Nhà nước, các 
nhà máy xí nghiệp trong và ngoài tỉnh/
huyện); thậm chí có thể thành lập hiệp 
hội nhân công để có thể tham gia với 
tư cách là nhà thầu phụ của các công ty 
xây dựng lớn hơn, v.v.)

• Đa mục tiêu - hỗ trợ các thành viên 
khác của hộ gia đình (ngoài việc hỗ trợ 
chủ hộ còn phải hỗ trợ những lao động 
chính trong lĩnh vực nông/ngư nghiệp 
và họ là những đối tượng dễ gặp rủi 
ro) có khả năng tham gia lao động cho 
một ngành nghề khác để giảm bớt hoặc 
phân tán rủi ro.

• Giới - các hoạt động nông nghiệp và 
doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ 
được hỗ trợ, quảng bá và liên kết với các 
thị trường.

• Mạng lưới an sinh - tất cả các ngành 
sản xuất cần có bảo hiểm cho các hoạt 
động kinh tế của họ bất kể quy mô hay 
loại hình; đối với hộ nghèo/cận nghèo, 
khuyến khích áp dụng các kế hoạch tiết 
kiệm, bên cạnh tham gia bảo hiểm, để 
họ có vốn tự có để trả nợ và bắt đầu lại 
hoạt động sinh kế ngay sau thiên tai, từ 
đó giúp họ có sự chủ động hơn về mặt 
kinh tế.

• Giá trị gia tăng/chế biến sản phẩm - 
trong chuỗi giá trị liên tục, triển vọng 

hỗ trợ cho quy trình chế biến sản phẩm, 
quản lý sau thu hoạch, củng cố sản phẩm 
và tiếp thị, v.v.

• Dựa trên công nghiệp - hỗ trợ sinh kế cho 
các cây công nghiệp bị hư hỏng và mở 
rộng vai trò của nông dân đối với việc 
chế biến sản phẩm, xử lý sau thu hoạch, 
củng cố sản phẩm và tiếp thị; điều này 
sẽ tạo thêm việc làm và thu nhập ở địa 
phương. 

Với đặc thù vị trí địa lý và các tác động ngày 
càng xấu do biến đổi khí hậu, Việt Nam sẽ tiếp 
tục có nguy cơ phải hứng chịu nhiều thiên tai 
nghiêm trọng. Dự báo biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam cho thấy thiên tai do bão, sạt lở đất và lũ 
lụt sẽ tiếp tục tái diễn và thậm chí sẽ ở cấp độ 
mạnh hơn và thường xuyên hơn. Vì Việt Nam 
đang tiếp tục phát triển nhanh chóng, điều 
này dẫn đến giá trị tổng tài sản dễ gặp rủi ro 
với thiên tai tăng lên, đặc biệt là ở các khu vực 
ven biển. Trong tương lai, hệ thống quản lý 
rủi ro thiên tai của Việt Nam sẽ trở nên phức 
tạp hơn, trong đó Chính phủ Việt Nam đã 
công nhận rằng hầu hết các rủi ro tài chính là 
do thiên tai gây ra. Các hệ thống hiện tại tập 
trung vào việc hỗ trợ nhiều hộ bị ảnh hưởng 
với các mức cứu trợ nhỏ, thay vì tập trung cứu 
trợ cho những người có nhu cầu nhất, và chia 
sẻ gánh nặng tài chính do thiên tai gây ra với 
sự tham gia của ngành bảo hiểm và khuyến 
khích các hộ trung lưu đầu tư xây dựng nhà 
ở có khả năng chống chịu trước bão để hạn 
chế thiệt hại.

Cùng hợp tác thực hiện một khung hành 
động tăng cường khả năng chống chịu với 
thiên tai rút ra từ bài học sau cơn bão Damrey 
không chỉ bao gồm cải thiện khả năng chống 
chịu với lũ lụt và bão mà còn cần có những 
hành động ứng phó với nhiều loại thiên tai 
khác nhau. Để thực hiện điều này không chỉ 
giúp làm tốt hơn việc thực hiện Luật Phòng 
chống Thiên tai của Việt Nam mà còn cải 
thiện quá trình phát triển bền vững. Việc áp 
dụng và thực hiện đúng các hành động được 
đề xuất trong khung hành động này cũng có 
thể làm giảm chi tiêu của Chính phủ và các 
đối tác cho công tác ứng phó và khắc phục 
thiên tai trong tương lai.
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PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THAM VẤN 

TT Tên Vị trí / Tổ chức

Tổng cục Phòng chống thiên tai

1 Đoàn Thị Tuyết Nga Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, 
Tổng cục Phòng chống thiên tai 

2 Nguyễn Hiệp Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả 
thiên tai

3 Tạ Ngọc Tân Chuyên viên Tổng cục Phòng chống thiên tai

4 Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng 
chống thiên tai

Quảng Nam

5 Huỳnh Tấn Đức Giám đốc Sở NN & PTNT Quảng Nam

6 Trương Xuân Tỷ Trưởng phòng Thủy lợi Quảng Nam

7 Trần Quang Hoa Chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Quảng Nam

8 Lê Văn Minh Chuyên viên Sở Tài chính Quảng Nam

9 Nguyễn Ngọc Khải Trưởng ban Trung tâm Quản lý thiên tai Quảng Nam 

10 Huỳnh Xuân Thiệu Phòng NN & PTNT Bắc Trà My

11 Nguyễn Lê Anh Hội Phụ Nữ Bắc Trà My

12 Nguyễn Thị Minh Lành Mặt trận Tổ quốc Bắc Trà My

13 Đinh Văn Linh Hội chữ thập đỏ Bắc Trà My

14 Trần Văn Mai Chủ tịch UBND Đại Lộc

15 Hồ Ngọc Mẫn Phó Chủ tịch UBND Đại Lộc

16 Vũ Duy Khánh Trưởng phòng Nông nghiệp Đại Lộc

17 Cù Thị Huệ Chuyên viên Hội Phụ Nữ Đại Lộc

18
Hai nhóm nông dân ở Đại 
Lộc (trang trại rau bị thiệt 
hại do lũ lụt)

19
Hai nhóm nông dân huyện 
Bắc Trà My (nhà và rừng bị 
sạt lở đất)

Khánh Hòa

20 Lê Tấn Bản Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hoà

21 Đinh Văn Dũng Chuyên viên Sở LĐ và TBXH tỉnh Khánh Hoà

22 Bùi Thị Khánh Vân Phó phòng Ngân sách tỉnh Khánh Hòa

23 Huỳnh Quốc Thuyên Phó Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa

24 Phạm Thanh Khiết Phó Giám đốc - Sở Xây dựng 
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