
VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN

PHỤC HỒI HẠN MẶN

Ước tính của Chính phủ cho nhu cầu phục hồi:

Ranh giới và tên hiển thị cũng như các chỉ định sử dụng trên bản đồ này không bao hàm sự phê chuẩn hay chấp thuận chính thức của Liên Hợp Quốc
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương (NCHMF), thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo thiệt hại của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (CCNDPC)
Việt Nam: Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp 2016/17     Ngày công bố: 27/10/2016     Thiết kế bởi OCHA

Do hiện tượng dao động Nam (ENSO) gây ra

Hạn hán đã kéo dài 24 tháng nhưng tác động vẫn còn dai dẳng

Thiệt hại kinh tế ước tính là 674.000.000 đôla

2017:        368 triệu đôla

Phục hồi chống chịu lồng ghép phù hợp với bối cảnh nước thu nhập trung bình thấp

MỐC THỜI GIAN ỨNG PHÓ VÀ PHỤC HỒI
Công tác ứng phó nhân đạo nhanh, có sự phối hợp và tham gia của các bên liên quan

CUỐI 2014
BẮT ĐẦU ĐỢT HẠN

Nửa sau 2015: 
Hoạt động cứu trợ của 

Chính phủ bắt đầu

2-3/2016: 
14 tỉnh công bố 
tình trạng khẩn 

cấp

15/3/2016:  
Chính phủ yêu cầu 

hỗ trợ quốc tế

26/4/2016: 
Công bố Kế hoạch 

Ứng phó Khẩn cấp của 
CP và LHQ 2016/2017. 
Cần 48,5 triệu đôla

Từ 5/2016: 
Đã huy động 54% nguồn lực 

yêu cầu của ERP (gồm 3,9 triệu 
đôla từ quỹ CERF) cho các hoạt 

động ứng phó cứu người

10/2016: 
Công bố Kế hoạch 
Phục hồi hạn hán 

2016/2017

Từ cuối 2015: 
Huy động 65,5 triệu 
đôla cho cứu trợ từ 

nguồn trung ương và 
địa phương

6-9/2016:  
Có mưa, công bố kết 

thúc hạn hán, tuy 
nhiên tác động còn 

tiếp diễn

NƯỚC 
Cung cấp và sử dụng bền vững 

Cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu 
Quản trị nước

SINH KẾ CHỐNG CHỊU 
DNVVN và Phát triển thị trường 

Sinh thái học nông nghiệp 
Công nghệ

AN SINH XÃ HỘI 
Lập chương trình hỗ trợ tiền mặt 

Mạng lưới an sinh xã hội 
Bảo hiểm rủi ro

Y TẾ
Vệ sinh & Môi trường 
Giám sát dịch bệnh 

An ninh lương thực & dinh dưỡng

TRUYỀN THÔNG RỦI RO
Lập mô hình và bản đồ rủi ro 

Cảnh báo sớm 
Tư vấn thời tiết nông vụ

QUẢN TRỊ
Lập kế hoạch phòng ngừa 
Đầu tư có cảnh báo rủi ro 

Tham gia cộng đồng

UNITED
NATIONS

V
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T
N
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CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO
Sở hữu và Năng lực của Chính phủ

Minh bạch và Trách nhiệm giải trình
Giám sát và Đánh giá

2018-2020:       687 triệu đôla

CUỐI 2014 CUỐI 2016

CÁC VẤN ĐỀ XUYÊN SUỐT 
Đặt mục tiêu vào nhóm tổn thương nhất

Bình đẳng giới
Sức khỏe hệ sinh thái

Văn phòng Điều phối viên thường trú LHQ: rco.vn@one.un.org

Việt Nam: 
Kế hoạch Phục Hồi 

2016/17

ở đỉnh điểm của đợt hạn

trẻ em

2,000,000

1,000,000

520,000

người bị ảnh hưởng

phụ nữ và trẻ em gái 660,000 ha cây trồng bị ảnh hưởng

Lúa Cà phêHạt tiêuTrái cây

Tác động đến thu nhập của 1,75  
triệu người

THIẾU NƯỚC MẤT AN NINH LƯƠNG THỰC MẤT THU NHẬP

DỊCH BỆNH GIA TĂNG SUY DINH DƯỠNG GIA TĂNG NỢ CỦA HỘ

ĐANG PHỤC HỒI TỪ ĐỢT HẠN MẶN  
LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

tỉnh bị ảnh hưởng 
nặng 

Nhóm Quản lý rủi ro thiên tai của LHQ: drmt.vn@one.un.org


