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Sau khi hoàn tất công tác ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn 
tại Việt Nam giai đoạn 2016-2017 được hỗ trợ bởi Quỹ ứng phó 
khẩn cấp Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, hoạt động Đánh giá 
Kết thúc Dự án đã được triển khai để tổng hợp và đưa ra những 
bài học nhằm đóng góp cho việc thay đổi các chính sách quốc gia 
nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai cũng như hỗ trợ đưa 
ra những quyết định ứng phó mang tính chiến lược tại Việt Nam, 
trong đó chú trọng công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm 
trung tâm.

Phương pháp

Sau quá trình rà soát những văn bản quan trọng của dự án, bao 
gồm các đề xuất dự án, báo cáo tình hình, báo cáo giám sát thực 
địa và báo cáo các hội thảo, nhóm đánh giá kết thúc dự án đã 
đưa ra 7 tiêu chí bao gồm: 1) tính kịp thời của hoạt động ứng 
phó, 2) sự liên quan và phù hợp trong cách tiếp cận và các hoạt 
động, 3) tính hiệu quả và chất lượng của phương thức ứng phó, 
4) lựa chọn địa bàn và đối tượng hưởng lợi, 5) hiệu quả chi phí 
của các hoạt động cứu trợ do chính phủ và UNICEF đồng triển 
khai, 6) hiệu quả của cơ chế điều phối, 7) tính bền vững và kết 
nối dài hạn. Nhóm đánh giá đã chuẩn bị một bản phân tích tổng 
quát các bên liên quan, xác định được 73 cán bộ cấp trung ương, 
tỉnh thành và cấp xã để tham dự những buổi phỏng vấn bán cấu 
trúc (bao gồm 33 nữ và 40 nam) vào tháng 4 năm 2017. Tuân 
theo các chuẩn mực đạo đức khi đánh giá của Liên Hợp quốc, 
trong buổi thảo luận có sự tham gia của các bên và chuyến đi 
thực địa đến các gia đình ở xã Thuận Hòa, tỉnh Hậu Giang; xã Sơn 
Lang, tỉnh Gia Lai; xã Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận; nam giới, phụ 
nữ và trẻ em tại những xã được lựa chọn đã được mời nêu ý kiến 
về quá trình tham gia của bản thân trong công tác ứng phó. Các 
tỉnh được lựa chọn để đánh giá thực địa dựa trên các tiêu chí: 
có các hỗ trợ can thiệp từ các lĩnh vực khác nhau trên cùng một 
địa bàn, các tỉnh triển khai tốt, cũng như các tỉnh gặp khó khăn 
khi thực hiện hoạt động cứu trợ, đồng thời trước đây chưa từng 
được các đoàn giám sát đến thăm. Nhóm đánh giá hiện đang 
phân tích các kết quả đạt được và chuẩn bị một bản báo cáo chi 
tiết về những phát hiện và khuyến nghị quan trọng nhất vào 
cuối tháng 5 năm 2017. Các phát hiện ban đầu của nhóm bao 
gồm:

Bài học kinh nghiệm: Các điểm mạnh chính

1. Các hoạt động ứng phó hoàn toàn tuân thủ các quy định 
và chính sách của chính phủ, hỗ trợ cho sự phát triển bền 
vững và các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Chính 
phủ Việt Nam và UNICEF, bao gồm tăng cường sức khỏe 
cho phụ nữ, trẻ em (Chiến lược Phát triển Bền vững tại Việt 
nam); cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em, 
cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng (Chiến lược Quốc 
gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020); các cam kết tới 
năm 2025 của Chính phủ nhằm chấm dứt đi tiêu bừa bãi 
(Mục tiêu Phát triển Bền vững hướng tới tiếp cận nước sạch 
và vệ sinh môi trường) cũng như hỗ trợ trung hạn thông 
qua hỗ trợ các trường học (Luật Phòng, chống thiên tai).

2. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong công tác ứng 
phó với thiên tai là một bước tiến quan trọng để xây dựng 
chương trình mang tính lồng ghép tốt hơn, xây dựng kế 
hoạch, chiến lược và hướng dẫn quốc gia mới thông qua 
các hoạt động ứng phó (chẳng hạn như Hướng dẫn Kỹ 
thuật Phòng ngừa và Ứng phó về Dinh dưỡng trong Tình 
huống Khẩn cấp và Kế hoạch Hành động Quốc gia về Dinh 
dưỡng Sẵn sàng Ứng phó trong Tình trạng Khẩn cấp), tất 

cả hiện nay đều cần được lồng ghép vào kế hoạch 5 năm 
và các chương trình mục tiêu quốc gia (về dinh dưỡng và 
nước sạch, vệ sinh).

3. Thông qua việc xây dựng năng lực cho các đối tác thực 
hiện, dự án không chỉ giảm được chi phí thực hiện mà còn 
tăng cường năng lực của các thể chế hiện có nhằm ứng 
phó với thiên tai trong tương lai.

4. Những cam kết và sự nhiệt tình của các đối tác đã cống 
hiến, đóng góp để đảm bảo rằng chương trình được triển 
khai đúng thời hạn chính là yếu tố thành công then chốt. 
Mặc dù khung thời gian cho việc thực hiện dự án rất ngắn, 
tất cả các kết quả đầu ra đều đã được hoàn thành theo kế 
hoạch. 

5. Những hoạt động lồng ghép giữa hỗ trợ dinh dưỡng, nước 
sạch vệ sinh và quản lý rủi ro thiên tai trong trường học 
đã đáp ứng được nhu cầu của các nhóm hưởng lợi – 70% 
trẻ em được điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng đã hồi 
phục vào thời điểm kết thúc dự án. Người dân đánh giá cao 
và trân trọng hệ thống lọc nước trong trường học vì đã tạo 
ra được nguồn nước sạch an toàn cho trẻ em (chất lượng 
đã được kiểm định trong dự án) và giảm thiểu chi phí mua 
nước của các hộ gia đình.

Bài học kinh nghiệm: Các thách thức chính

1. Nhiều tài liệu dẫn chứng cho thấy công tác ứng phó được 
triển khai khá muộn do thiếu khung pháp lý cụ thể để 
quản lý nguồn viện trợ phát triển chính thức cũng như các 
hướng dẫn chi tiết để tạo điều kiện cho việc triển khai ứng 
phó nhanh chóng. Chính vì vậy, ứng phó khẩn cấp chỉ bắt 
đầu được triển khai trong giai đoạn phục hồi sớm. Đối với 
các hoạt động trực tiếp liên quan đến các chương trình 
phát triển thường xuyên, điều này không gây ảnh hưởng 
tiêu cực cho các công tác can thiệp. Tuy nhiên, dù đã 
được mua sắm nhanh chóng nhờ hệ thống cung ứng của 
UNICEF, những sản phẩm xử lý nước hộ gia đình đã được 
cấp phát tới các hộ dân trong giai đoạn một vài tháng sau 
đó do những trở ngại trong việc điều phối và phạm vi địa 
bàn can thiệp rộng.

2. Trong khi các hoạt động ứng phó của Chính phủ bắt đầu 
được triển khai từ năm 2015, hạn hán đã đạt mức đỉnh 
điểm, lời kêu gọi quốc tế được công bố, đồng thời Chính 
phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc khởi động Kế hoạch Ứng 
phó Khẩn cấp với hạn hán và xâm nhập mặn vào ngày 26 
tháng 4 năm 2016. Đến tháng 3 năm 2016, 14 tỉnh đã công 
bố tình trạng thiên tai. Bài học kinh nghiệm này cho thấy 
cần tăng cường công tác cảnh báo sớm và thực hiện phòng 
ngừa trước khi thiên tai trở nên nghiêm trọng. Kế hoạch 
Ứng phó Khẩn cấp chung của Chính phủ Việt Nam và Liên 
Hợp quốc đã tối đa hóa các nỗ lực điều phối của các đối tác 
trong nước và quốc tế nhằm huy động hiệu quả các nguồn 
lực để ứng phó với thiên tai diễn ra trên quy mô lớn chưa 
từng có như vậy.

3. Những kết quả đánh giá ban đầu về thiệt hại và nhu cầu đã 
cung cấp các bằng chứng quan trọng để đưa ra lời kêu gọi 
trong nước và quốc tế. Mặc dù vậy, cần thu thập bổ sung 
các thông tin tập trung vào trẻ em và căn cứ điều kiện cụ 
thể của từng địa phương để giúp quá trình lập kế hoạch 
ứng phó phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Bất kể áp lực 
về thời gian, cách làm này đã tạo điều kiện tham vấn giữa 
các đầu mối cấp trung ương và cấp tỉnh. Sự tham gia của 
người dân hưởng lợi vào các bước ra quyết định còn hạn 
chế, dẫn đến một số can thiệp hỗ trợ chưa đáp ứng hiệu 
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quả nhu cầu đặc thù của mỗi cộng đồng, như chiến dịch truyền 
thông đại chúng qua TV và đài phát thanh, các tài liệu truyền 
thông thay đổi hành vi, cấp phát hóa chất xử lý nước cho hộ gia 
đình.

4. Sự tồn tại của ba hệ thống phối hợp song song: Các bộ ngành 
của Chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp quốc và các tổ chức phi 
chính phủ, bên cạnh đó việc thiếu các cơ chế phối hợp toàn diện 
được xác định rõ ràng ở cấp địa phương dẫn đến sự hợp tác. Tăng 
cường các cơ chế điều phối tại địa phương sẽ góp phần làm tăng 
hiệu quả bổ trợ giữa các can thiệp nước sạch, vệ sinh và các hoạt 
động dinh dưỡng. 

5. Mặc dù thời gian thực hiện dự án khá ngắn trên một quy mô 
thiên tai lớn chưa từng có, dự án đã đạt được tất cả các đầu ra 
theo kế hoạch. Đây là đợt cứu trợ đa lĩnh vực đầu tiên được thực 
hiện với quy mô rộng lớn, Chính phủ Việt Nam cho rằng chương 
trình cứu trợ khá tham vọng. Các thách thức bao gồm việc điều 
phối giữa nhiều đối tác thực hiện, nâng cao năng lực và tuân thủ 
quy trình báo cáo chặt chẽ và giải trình tài chính nghiêm ngặt 
trong quá trình triển khai cứu trợ.

Tầm nhìn tương lai
  
Dưới đây là 7 khuyến nghị chính cần được thực hiện nhằm đảm bảo 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, 
ứng phó hiệu quả với thiên tai nhằm đẩy mạnh việc triển khai Khung 
Sendai tại Việt Nam.

1. Tăng cường khung pháp lý và chính sách để đảm bảo giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, ứng phó 
hiệu quả với thiên tai nhằm đẩy mạnh việc triển khai Khung 
Sendai.

2. Đưa ra các bằng chứng về những tổn thương, tập trung vào trẻ 
em và sự công bằng nhằm hỗ trợ lập kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, 
giảm nhẹ rủi ro và ứng phó hiệu quả với thiên tai.

3. Cải thiện công tác quản trị, giải trình, phối hợp liên ngành và hợp 
tác vì mục tiêu chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ 
rủi ro và ứng phó khẩn cấp.

4. Rà soát và nâng cao năng lực quốc gia về quản lý giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng, lập kế hoạch dự phòng và ứng phó 
trong nhiều trường hợp.

5. Cải tiến các chiến lược truyền thông về quản lý rủi ro thiên tai, 
chuẩn bị sẵn sàng, và chương trình ứng phó với thiên tai hướng 
tới người lớn và trẻ em dân tộc/người có trình độ học vấn giới 
hạn/ sống ở vùng xâu vùng xa, nhằm nâng cao khả năng hòa 
nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.

6. Tăng cường quan hệ hợp tác với những đối tác sẵn có, đặc biệt 
với Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các tổ chức quần chúng và tổ chức 
phi chính phủ và xây dựng quan hệ hợp tác mới, bao gồm cả với 
khối kinh tế tư nhân.

7. Tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu của các thế hệ 
tương lai đối với biến đổi khí hậu và thiên tai thông qua việc 
đẩy mạnh các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm 
trung tâm và các sáng kiến của giới trẻ.

 
Công tác ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn nhấn mạnh tầm quan 
trọng các ngành cần chuẩn bị sẵn sàng trước thiên tai nhằm đưa ra 
các ứng phó kịp thời và hiệu quả; (luật pháp, chính sách, các kế hoạch 
dự phòng, các quy trình, cơ sở dữ liệu đã được phân tách, tăng cường 
năng lực và các kế hoạch ứng phó, các tiêu chuẩn và cơ chế hợp tác), 
đồng thời, các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và chuẩn bị sẵn 
sàng ứng phó cần được coi là một phần của các chương trình phát 
triển lâu dài.

321,851người trong đó bao gồm 
133,500 phụ nữ và 92,186 
trẻ em (78,000 hộ dân) đã được nâng cao  
khả năng tiếp cận nước đã qua xử lý tại gia đình  
ở 172 xã

321,851người thuộc nhóm dễ bị tổn thương 
đã được truyền thông về hành vi chăm sóc vệ sinh 
cá nhân

44,695 học sinh được tiếp cận với nguồn 
nước uống an toàn và các dụng cụ rửa tay với xà 
phòng

Thành lập và tập huấn nhóm 
quản lý rủi ro thiên tai tại 24 trường 
học, đồng thời xây dựng các kế hoạch quản lý 
rủi ro thiên tai

Xây dựng được 6 bản Kế hoạch Hành 
động cấp tỉnh cho Mô hình Quản lý Vận 
hành hệ thống cấp nước sạch và 10 bản Kế 
hoạch Hành động Chấm dứt đi tiêu 
bừa bãi

NƯỚC SẠCH VỆ SINH

810 cán bộ y tế đã được tập huấn  
sàng lọc và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng  
(các dịch vụ nội và ngoại trú) 

216,788 trẻ em dưới 5  
tuổi được sàng lọc tình trạng suy dinh dưỡng

83,569 Phụ nữ có thai/cho 
con bú tại 6 tỉnh thành nhận được  
vi chất dinh dưỡng tại 6 tỉnh

7, 640 trẻ em dưới 5 tuổi được  
phát hiện suy dinh dưỡng cấp tính nặng và  
điều trị thành công

Xây dựng được Hướng dẫn Kỹ 
thuật Phòng ngừa và Ứng phó về Dinh dưỡng 
trong Tình huống Khẩn cấp và Kế hoạch 
Hành động Quốc gia về Dinh 
dưỡng Sẵn sàng Ứng phó trong Tình trạng Khẩn cấp

DINH DƯỠNG

NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC
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Đồng hành cùng chúng tôi:
• www.facebook.com/unicefvietnam
• www.youtube.com/unicefvietnam

for every child

Giới thiệu về UNICEF

UNICEF thúc đẩy các quyền và lợi ích của mọi trẻ em trong mọi hoạt 
động của mình. Cùng với các đối tác, chúng tôi có mặt tại 190 quốc 
gia và lãnh thổ nhằm biến các cam kết thành hành động cụ thể, tập 
trung nỗ lực đặc biệt vào việc tiếp cận những đối tượng trẻ em dễ bị tổn 
thương và thiệt thòi nhất, nhằm mang lại lợi ích cho mọi trẻ em trên 
toàn cầu.
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