
TRẺ EM SÁNG TÁC NHÂN VẬT SIÊU ANH HÙNG ĐẨY LÙI THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI



BẠN LÀ TRẺ EM VIỆT NAM 
TỪ 10 - 15 TUỔI?

BẠN THÍCH SÁNG TẠO?

BẠN THÍCH ĐỌC TRUYỆN 
TRANH HOẠT HÌNH?  
XEM PHIM HOẠT HÌNH?

BẠN THÍCH VẼ TRANH?

BẠN THÍCH VIẾT TRUYỆN?

BẠN MUỐN ĐƯỢC XUẤT BẢN  
MỘT CUỐN TRUYỆN TRANH, 

MỘT BỘ PHIM HOẠT HÌNH  
CỦA RIÊNG MÌNH?

VÀ BẠN MUỐN TRỞ 
THÀNH SIÊU ANH HÙNG 
ĐỂ GIẢI CỨU THẾ GIỚI?

HÃY THAM GIA 
CUỘC THI NÀY!

TÀI LIỆU NÀY SẼ CUNG CẤP CHO CÁC BẠN:

KIẾN THỨC CHUNG VỀ THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
CÁC BƯỚC ĐỂ SÁNG TẠO, XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN

CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ THAM GIA CUỘC THI
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Khi trái đất bắt đầu có sự sống đầu tiên từ 3.9 tỷ năm trước và từ 
khoảng 1,5 triệu năm trước con người đã biết dùng lửa và tiến hóa 
theo các nền văn minh, chung sống hòa bình cùng muông thú trên 
trái đất. 

Nhưng một ngày kia lòng tham và sự độc ác của con người đã trỗi 
dậy biến thành những tên ác quỷ bóng đêm tạo ra các thiên tai tàn 
phá trái đất và giết hại con người và muông thú. Ngôi nhàTrái đất và 
con người rất cần các siêu anh hùng với siêu năng lực đến giải cứu 
khỏi những tên ác quỷ bóng đêm này.

Các bạn thân mến, hiện tại đang có một cuộc thi sáng tác “Siêu anh 
hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu” dành cho lứa tuổi từ 
10-15 tuổi. Chỉ cần bạn có ước mơ và có ý tưởng sáng tạo thì còn 
chần chừ gì nữa mà không đến tham dự cuộc thi đầy thú vị này. Hãy 
cho mọi người biết bạn là ai và trí tưởng tượng của bạn bay xa đến 
đâu nào.

THAM GIA VÀO CUỘC THI

• Bạn sẽ sáng tạo một nhân vật Siêu Anh Hùng với một cuộc phiêu 
lưu giải cứu trái đất;

• Những bài dự thi xuất sắc nhất sẽ đoạt giải thưởng và người 
chiến thắng sẽ có cơ hội biến nhân vật Siêu Anh Hùng của mình 
thành truyện tranh hoặc phim hoạt hình và được giới thiệu rộng 
rãi ở Việt Nam và toàn thế giới;

• Và bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn về thiên tai, về biến đổi khí hậu.

GIẢI THƯỞNG GỒM NHỮNG GÌ?

Và quan trọng nhất, người đạt giải nhất sẽ được làm việc với 
nghệ sỹ truyện tranh và nhóm chuyên gia để sáng tạo ra một 

truyện tranh hay phim hoạt hình với nhân vật chính là  
Siêu Anh Hùng và cốt truyện của mình.

4 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

15.000.000đ

10.000.000đ

5.000.000đ

1.500.000đ

01 GIẢI NHẤT TRỊ GIÁ: 

2 GIẢI NHÌ TRỊ GIÁ:

3 GIẢI BA TRỊ GIÁ:
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• Ngày 28/06/2019: Phát động cuộc thi.

• Ngày 28/08/2019: Hạn nộp tác phẩm dự thi.

• Ngày 15/09/2019: Vòng sơ khảo.

• Ngày 30/09/2019: Vòng chung kết – bầu chọn online.

• Ngày 4/10/2019: Công bố kết quả cuộc thi.

• Ngày 13/10/2019: Lễ trao giải thưởng.

Cuộc thi do Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 
Nông Thôn, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam – UNICEF phối hợp 
với Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

NHẠC SỸ - CA SỸ, LÊ CÁT TRỌNG LÝ 

sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt cuộc thi!

Xem video Nhạc sỹ - Ca Sỹ, Lê Cát Trọng Lý giới thiệu cuộc thi tại đây:  

VẬY BẠN ĐÃ SẴN SÀNG

TRỞ THÀNH SIÊU ANH HÙNG
ĐỂ GIẢI CỨU THẾ GIỚI CHƯA?

https://uni.cf/2FE9PPY 
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BẠN SẼ CÓ NHỮNG THÔNG TIN SAU

• Kiến thức chung về thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường (Phần 1)

• Các bước để sáng tạo, xây dựng hình tượng nhân vật và cốt truyện về Siêu 
Anh Hùng (Phần 2)

TÁC PHẨM DỰ THI CỦA BẠN SẼ GỒM NHỮNG GÌ?

• Hình vẽ nhân vật và cốt truyện về Siêu Anh Hùng, theo mẫu số 1 và 2, được 
trình bày trên giấy trắng khổ A4 (hoặc khổ lớn hơn). Bạn có thể in các mẫu 
này ra giấy, hoặc bạn cũng thể chép lại các mẫu này để vẽ và trình bày câu 
chuyện của mình

• Bản đồng ý của cha mẹ ở Mẫu số 3. Mẫu này cũng có thể được in ra giấy, 
hoặc chép lại để sử dụng

BẠN NỘP TÁC PHẨM DỰ THI Ở ĐÂU?

• Gửi qua đường bưu điện đến Phòng Truyền Thông, UNICEF Việt Nam, 304 
Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.

• Hoặc gửi qua thư điện tử tới hanoi.registry@unicef.org. Bạn nhớ đề tiêu 
đề thư là “Tác phẩm dự thi cuộc thi hoạt hình Giải cứu trái đất” nhé.

HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI

BẠN CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ KHI THAM GIA CUỘC THI?

• Bạn là trẻ em Việt Nam từ 10 đến 15 tuổi

• Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa được trưng bày, triển 
lãm, hay đăng tải trên bất cứ đâu như: sách, báo, tạp chí, truyền hình, 
phát thanh, trang web…

• Bạn phải là tác giả duy nhất và phải tự thực hiện bức tranh và cốt 
truyện về Siêu Anh Hùng của mình

• Bạn cần điền đủ các thông tin cá nhân trong mẫu ở  Mẫu sô 1,2,3. Các 
tác phẩm không đầy đủ thông tin cá nhân sẽ không hợp lệ và không 
đủ điều kiện để xét giải thưởng

• Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tác 
phẩm bị thất lạc trong quá trình vận chuyển (nếu có)

• Tiêu chí chấm giải sẽ do Ban giám khảo quyết định

• Vẽ tranh là một phần bắt buộc trong cuộc thi, tuy nhiên, trong khuôn 
khổ cuộc thi này, tiêu chí lựa chọn không dựa trên cơ sở khả năng vẽ, 
hay các bức vẽ đẹp mà đánh giá sự sáng tạo và ý tưởng. Bạn không 
cần phải lo lắng, chúng tôi thích cả những hình vẽ đơn giản về người 
sự vật bằng đường thẳng, đường cong, hay nét chấm, dù có màu hay 
chỉ đen trắng

• Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm đã gửi tham gia cuộc thi và có 
quyền sử dụng toàn bộ các tác phẩm của bạn để phục vụ cho các 
hoạt động truyền thông.
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Ngày xửa ngày xưa có một …

Đến một ngày...

Và cuối cùng...

Nói về vấn đề mà bạn đã chọn 
để giải quyết. Vấn đề này diễn ra 
ở đâu? Vấn đề này ảnh hưởng 
đến ai?

Giới thiệu nhân vật Siêu Anh Hùng 
ở đây! Tại sao Siêu Anh Hùng lại 
muốn giải quyết vấn đề nan giải 
này? Ai và cái gì ra sức ngăn chặn 
nỗ lực của Siêu Anh Hùng 
và Tại sao?

iêu Anh Hùng của bạn vượt qua 
khó khăn và giải quyết vấn đề 
như thế nào? Thế giới trở nên như 
thế nào sau khi Siêu Anh Hùng 
giải quyết được vấn đề?

Cuộc phiêu lưu của Siêu Anh Hùng để giải cứu thế giới là gì? Hãy viết cốt truyện cho nhân vật Siêu Anh Hùng, hãy giành một chút thời gian để tổ chức các ý chính.
Dưới đây là biểu đồ giúp cho bạn xây dựng phần mở đầu, phần giữa và phần kết của cuộc phiêu ưu của Siêu Anh Hùng. Hãy điền vào những ô trống!

 

(LƯU Ý: Bạn dùng bảng này để SÁNG TÁC CÂU CHUYỆN và NỘP DỰ THI)
(Bạn có thể in hoặc chép lại trên giấy khổ A4, hoặc lớn hơn, để sử dụng)

MẪU SỐ 1: CỐT TRUYỆN VỀ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA SIÊU ANH HÙNG!



Hãy tự vẽ về Siêu Anh Hùng mà bạn đã sáng tạo ra. Nhớ là chúng tôi không chú trọng và khả năng vẽ của bạn. 
Chúng tôi rất muốn thấy những Siêu Anh Hùng độc đáo, thú vị, và đa dạng!

 

Họ và Tên của bạn?

Địa chỉ của bạn, số điện thoại
của cha mẹ nếu có

Hãy kể cho chúng tôi nghe 
một chút về bạn! 

Bạn bao nhiêu tuổi?

Giới tính của bạn?
Nữ

Nam

Khác

Tên của Siêu Anh Hùng

Siêu sức mạnh (Tham khảo trang 18 về lựa chọn siêu sức mạnh)

(LƯU Ý: Bạn dùng mẫu bảng này để VẼ TRANH và và NỘP DỰ THI)
(Bạn có thể in hoặc chép lại trên giấy khổ A4, hoặc lớn hơn, để sử dụng)

MẪU SỐ 2: PHÁC HỌA VÀ MÔ TẢ VỀ SIÊU ANH HÙNG!



Tôi tên là ……………………………..………….., tôi đồng ý cho phép con tôi/trẻ tôi đang chăm sóc tên là ………………………………………………., 

tham gia cuộc thi “Giải cứu trái đất - Trẻ em sáng tác nhân vật Siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu”  

Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019 do Tổng cục Phòng chống Thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UNICEF Việt Nam,  

phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Tôi đồng ý cho phép ban tổ chức sử dụng những hình vẽ dự thi của con tôi/trẻ mà tôi đang chăm sóc có thể được chia sẻ trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và mạng xã hội.

Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ ký tên:  .....................................................................................  Ngày:  ........................................................................................................................................

Trẻ em tham gia cuộc thi ký tên:  ............................................................................................  Ngày:  ........................................................................................................................................

MẪU SỐ 3: BẢN ĐỒNG Ý CỦA CHA/MẸ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ
(Mẫu này có thể in hoặc chép lại trên giấy khổ A4 để sử dụng)



GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
Nguồn: Freepik



PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG VỀ THIÊN TAI,  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƯỜNG

MỘT SỐ TỪ, THUẬT NGỮ BẠN CẦN BIẾT…

BỀN VỮNG: 
Nếu một thứ gì đó bền vững, có 
nghĩa là chúng ta liên tục sử dụng 
hoặc làm việc đó mà không sợ hết 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: 
Một sự thay đổi về khí hậu của Trái 
Đất, với nhiệt độ trung bình tăng 
dần lên theo thời gian. Điều này 
là do khí thải nhà kính tăng lên do 
các hoạt động của con người

HỦY HOẠI MÔI TRƯỜNG: 
Sự hủy hoại và làm hại môi trường.

BẦU KHÍ QUYỂN: 
lớp các chất khí bao quanh trái đất: 
“không khí”

KHÍ Ô-XY: 
Một loại khí trong bầu khí quyển 
giúp con người thở được 

KHÍ NHÀ KÍNH: 
là khí có khả năng hấp thụ bức xạ 
trong bầu khí quyển và làm hành 
tinh hay trái đất nóng lên.

NĂNG LƯỢNG: 
sức mạnh từ nguồn vật lý hoặc hóa học, 
đặc biệt là để cung cấp ánh sáng và nhiệt

Ô NHIỄM: 
là việc đưa các vật chất hủy hoại vào môi 
trường thông qua hoạt động của con 
người

CHẶT PHÁ RỪNG: 
chặt cây trên diện tích rộng

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: là 
những chất liệu hay vật chất như 
khoáng vật, rừng, nước và đất từ 
tự nhiên

TÀI NGUYÊN TÁI TẠO: có thể 
được thay thế với khối lượng thời 
gian tương đương hoặc ít hơn. 

TÁI CHẾ: biến rác thải/vật thải ra 
thành những thứ có thể sử dụng 
lại.

HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN: bất kỳ hiện 
tượng thời tiết nguy hiểm nào

RỦI RO THIÊN TAI: là thiệt hại mà thiên tai có thể gây 
ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt 
động kinh tế, xã hội.

GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI: là giảm thiểu hoặc hạn 
chế các tác động có hại của thiên tai. 

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ GÌ
(Xem chi tiết tài liệu số 1)

https://youtu.be/r39i91UvMvk

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI

10



HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA CÓ ẢNH HƯỞNG  
ĐẾN MÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Ô NHIỄM: KHÔNG TIÊU HỦY CHẤT THẢI MỘT CÁCH PHÙ HỢP (VÍ DỤ NHƯ VỨT RÁC BỪA BÃI)

NĂNG LƯỢNG: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ THẢI RA KHÍ NHÀ KÍNH (VÍ DỤ: ĐỂ ĐÈN KHÔNG TẮT VÀ ĐI Ô TÔ CHẠY BẰNG XĂNG, DẦU)

CHẶT PHÁ RỪNG: CHẶT PHÁ CÂY CỐI Ở DIỆN TÍCH LỚN

LÃNG PHÍ: SỬ DỤNG VÀ VỨT ĐI NHIỀU QUÁ NHIỀU ĐỒ ĐẠC

SỬ DỤNG QUÁ MỨC NGUỒN TÀI NGUYÊN: NHƯ ĐẤT HOẶC NƯỚC (VÍ DỤ: CANH TÁC NÔNG NGHIỆP QUÁ MỨC)

HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CHẶT PHÁ RỪNGÔ NHIỄM

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG 
MÀ CHÚNG TA ĐANG SỐNG?

HOẠT ĐỘNG CỦA 
CON NGƯỜI

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Các hành động của con người đang thải ra một khối lượng lớn khí 
nhà kính, khối lượng khí này giữ không khí nóng tại bầu khí quyển 
của Trái Đất. Điều này làm cho khí hậu của Trái Đất thay đổi, nhiệt độ 
trung bình tăng dần theo thời gian.

GÂY RA HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN
Nhiệt độ trái đất tăng lên nhiều dẫn đến hạn hán, lũ lụt và các hiện 
tượng thời tiết cực đoan (bão, lốc xoáy).

MÔI TRƯỜNG BỊ HỦY HOẠI
Các hành động của con người đang dẫn đến môi trường bị hủy hoại 
và đe họa đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.

     

 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỊ ĐE DỌA
Môi trường bị hủy hoại dẫn đến tài nguyên đất, không khí và nướctrở 
nên nhiễm bẩn và không an toàn, hủy hoại nơi sinh sống của động 
vật.

HẠN HÁN LŨ LỤT BÃO, LỐC XOÁY NƯỚC UỐNG BẨN MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA 
ĐỘNG VẬT BỊ HỦY HOẠI 

(BĂNG TAN) 

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Nguồn: Freepik

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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MẤT AN NINH LƯƠNG THỰC  
VÀ NGUỒN NƯỚC

BỆNH TẬT KHÔNG ĐI HỌC ĐƯỢC DI CƯ

NHỮNG THAY ĐỔI NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?

HOẠT ĐỘNG CỦA 
CON NGƯỜI

DINH DƯỠNG, NƯỚC, Y TẾ, GIÁO DỤC, HÒA BÌNH VÀ AN NINH

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

GÂY RA HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN

MÔI TRƯỜNG BỊ HỦY HOẠI

     

 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BỊ ĐE DỌA

Nguồn: Freepik

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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THIÊN TAI LÀ GÌ VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?  
(Xem chi tiết tại Tài liệu 3)

THIÊN TAI LÀ GÌ?
Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, 
môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội, bao gồm: bão, áp thấp 
nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, 
sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn 
hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.

THIÊN TAI ĐÃ GÂY THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀO?
Thiệt hại về người: Làm chết, bị thương hoặc dịch bệnh.

Về tài sản: mất mát, hư hỏng tài sản, cơ sở hạ tầng,…

Về sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội: mất mùa, gián đoạn các hoạt động 
kinh tế xã hội.

Về môi trường: Gây ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch,….

Việt Nam là đất nước chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt. Với ¾ diện tích là đối núi, cao nguyên, sông suối dày đặc, đất nước trải dài hình chữ S qua 15 vĩ độ có 
khí hậu nhiệt đới gió mùa và là một trong 5 ổ bão lớn nhất thế giới, thường xuyên đối mặt với nhiều loại hình thiên tai. 

Thiên tai ngày càng trở nên khốc liệt, thời tiết ngày càng cực đoan và bất thường gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, đặc biệt là với trẻ em. 

Trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi thiên tai xảy ra. 

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI?
• Biết ứng phó trong những tình huống cụ thể khi thiên tai xảy ra: lũ lụt, bão, hạn 

hán…
• Ý thức về những hành động nên và không nên làm khi thiên tai xảy ra
• Cùng với cha mẹ, gia đình và nhà trường xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai.

Nguồn: Freepik

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU? 

https://youtu.be/MIi5s0UHCsQ

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI NGHĨ VỀ THIÊN TAI, 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƯỜNG?

CÓ CẢM HỨNG

GIẬN DỮ

SỢ HÃI

TRÀN ĐẦY  
HI VỌNG

MẠNH MẼ

HÀO HỨNG

??????

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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PHẦN 2: CÁC BƯỚC ĐỂ SÁNG TẠO, XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG  
NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN VỀ SIÊU ANH HÙNG

LỰA CHỌN VẤN ĐỀ MÀ BẠN MUỐN GIẢI QUYẾT!

VẤN ĐỀ LÀ GÌ

Hãy liệt kê vấn đề mà bạn chọn, 
và hãy suy nghĩ về những hành 
động của con người khiến vấn 
đề này xảy ra và vấn đề này có 
ảnh hưởng đến chúng ta như 
thế nào?

THIÊN TAI?

Bão, Lũ, Lụt, 
Hạn hán, …

Thiên tai đã gây thiệt hại như 
thế nào?

• Thiệt hại về người

• Thiệt hại về tài sản

• Thiệt hại về sản xuất, kinh tế, 
xã hội

• Thiệt hại về môi trường.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU?

• Tiêu thụ năng lượng là yếu tố chính góp phần gây ra biến đổi khí hậu

• Nguồn nước bị ô nhiễm với tốc độ nhanh hơn các con sông và hồ 
trên thế giới có thể tái tạo nguồn nước

• Biến đổi khí hậu tác động đến thời tiết cực đoan

• Đại dương bị ô nhiễm đang làm nhiễm độc cá

• Đất bị thoái hóa và hạn hán đe dọa cây trồng

• Tình trạng chặt phá rừng phá hủy môi trường sinh sống của động 
vật.

GIẢI PHÁP?

Các giải pháp giúp chúng ta giải 
quyết vấn đề là gì?

Những hành động gì của chúng 
ta để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 
thích ứng với biến đổi khí hậu?

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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LỰA CHON CÁC SIÊU SỨC MẠNH

CÁC Ý TƯỞNG VỀ SIÊU SỨC MẠNH

• ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ

• DU HÀNH THỜI GIAN

• BAY

• TÀNG HÌNH

• PHÁT RA ÁNH SÁNG

• SỨC CHỊU NHIỆT 

• SỨC MẠNH SIÊU NHÂN

• TẠO RA ĐƯỢC SINH VẬT, LOÀI VẬT

• NÓI CHUYỆN ĐƯỢCVỚI CÂY CỐI 
(CÁC KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ)

• THU THẬP NĂNG LƯỢNG

• LÀM LÀNH VẾT THƯƠNG

• TẠO RA NƯỚC

• NGỤY TRANG

• BIẾN HÌNH THÀNH ĐỘNG VẬT

• SỰ LINH HOẠT

• ĐÓNG BĂNG

XÂY DỰNG NHÂN VẬT SIÊU ANH HÙNG...

Tên của nhân vật siêu anh hùng của bạn là gì?

Siêu anh hùng đến từ đâu?

Kẻ thù của siêu anh hùng là ai/cái gì? (kẻ thù, 
địch thủ, nhân vật phản diện)

Tính sách và thể chất của siêu anh hùng là gì? 
Hài hước? Nghiêm túc? Thông minh? Cao lớn? 
Nhanh nhẹn?...SÁNG TẠO RA SIÊU SỨC MẠNH 

CỦA RIÊNG BẠN!

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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CUỘC PHIÊU LƯU – CÂU CHUYỆN SIÊU ANH HÙNG!

PHẦN MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN...

PHẦN CHÍNH CỦA CÂU CHUYỆN 

... VÀ PHẦN KẾT  
CỦA CÂU CHUYỆN

Giải thích về vấn đề 
mà bạn chọn để giải 
quyết và vấn đề này 

xảy ra ở đâu?

Giới thiệu Siêu anh 
Hùng, và cuộc chiến/ 

kẻ thù

Siêu Anh Hùng của bạn giải cứu trái đất 
như thế nào? Kết quả?

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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VẼ NHÂN VẬT SIÊU ANH HÙNG! GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI

20



HÃY ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN

SỨC MẠNH CỦA BẠN

CƠ HỘI LÀM VIỆC VỚI NHÓM 
CHUYÊN GIA ĐỂ ĐƯA NHÂN 
VẬT SIÊU ANH HÙNG VÀO 
TRONG TRUYỆN TRANH, 
PHIM HOẠT HÌNH

Người chiến thắng cuộc thi sẽ 
được làm việc với nghệ sỹ truyện 
tranh và nhóm chuyên gia để sáng 
tạo ra một truyện tranh hay phim 
hoạt hình với nhân vật chính là 
Siêu Anh Hùng và cốt truyện của 
mình.

CHIA SẺ

Cuốn truyện tranh hay phim hoạt hình 
sau khi hoàn thiện sẽ được công bố, giới 
thiệu ở Việt Nam và tại các sự kiện quốc 
tế về biến đổi khí hậu, phòng chống 
thiên tai của UNICEF.

GIẢI CỨU TRÁI ĐẤT
CUỘC THI
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TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 7 – NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ BỀN VỮNG, 

NĂNG LƯỢNG SẠCH VỚI GIÁ 
THÀNH HỢP LÝ: TẠI SAO 
QUAN TRỌNG?

NĂNG LƯỢNG 
LÀ YẾU TỐ ẢNH 
HƯỞNG RẤT LỚN 
DẪN ĐẾN BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU, 
PHÁT THẢI 60% 
KHÍ NHÀ KÍNH 
TOÀN CẦU

MỤC TIÊU?

Để đảm tất cả mọi người có thể tiếp cận với nguồn năng lượng 
giá thành hợp lý, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại.

TẠI SAO?

Cuộc sống hàng ngày của chúng ta phụ thuộc vào những nguồn 
năng lượng đáng tin cậy và có giá thành hợp lý để các hoạt động 
trong cuộc sống có thể vận hành thuận lợi và phát triển đồng 
đều.

Một hệ thống năng lượng được thiết lập đầy đủ sẽ hỗ trợ tất cả 
các lĩnh vực: từ kinh doanh, y tế, giáo dục đến nông nghiệp cơ sở 
hạ tầng, truyền thông và công nghệ cao. Ngược lại, thiếu tiếp cận 
với hệ thống nguồn năng lượng và thiếu thay đổi sẽ là một hạn 
chế đối với sự phát triển con người và kinh tế.

TÔI SỬ DỤNG ĐIỆN. TẠI SAO TÔI CẦN QUAN 
TÂM ĐẾN MỤC TIÊU NÀY?

Trong nhiều thập kỷ qua, nhiên liệu hóa thạch 
như than, dầu, hoặc  khí đốt là nguồn năng 
lượng chính phục vụ sản xuất điện năng, 
nhưng việc đốt nhiên liệu carbon sản sinh ra 
một khối lượng khí nhà kính lớn gây biến đổi 
khí hậu và tác động xấu đến sức khỏe của con 
người và hủy hoại môi trường. Thực trạng này 
ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chứ không 
chỉ một số ít người. Hơn nữa, sử dụng điện 
năng trên thế giới đang tăng nhanh chóng. Nói 
một cách ngắn gọn, nếu không có nguồn cung 
cấp điện năng ổn định, nền kinh tế của các 
quốc gia sẽ không thể vững mạnh.

CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI 
SỐNG KHÔNG CÓ ĐIỆN?

Trên 1,2 tỷ người -1 trên 5 người trên thế giới-
không có điện để dùng. Chủ yếu tập trung ở 
hơn 10 quốc gia ở Châu Phi và Châu Á. 
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Không có điện, phụ nữ và trẻ em gái mất hàng giờ để 
đến được nơi lấy nước, trạm y tế không dự trữ được 
vắc-xin cho trẻ em, học sinh không thể làm được bài 
tập về nhà vào buổi tối, con người không thể vận hành 
những hoạt động kinh doanh mang tính cạnh tranh. 
2,8 tỷ người khác cũng đang phụ thuộc vào gỗ, than 
củi, phân bón và than đá để nấu nướng và sưởi ấm, hệ 
quả là hơn 4 triệu người chết sớm mỗi năm do ô nhiễm 
không khí trong nhà.

NẾU CHÚNG TA CHUYỂN HƯỚNG SANG SỬ DỤNG 
NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG HƠN THÌ SẼ RA SAO?

 Thế giới cần tăng gấp ba đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
năng lượng bền vững mỗi năm, từ 400 triệu đô la ở thời 
điểm hiện nay lên 1,25 nghìn tỷ đô la đến năm 2030. 

Những khu vực có thâm hụt năng lượng lớn nhất – 
như Châu Phi hạ Sahara và Nam Á- cần sự giúp đỡ của 
chúng ta để cải thiện tiếp cận năng lượng, ví dụ như 
nỗ lực mạnh mẽ hơn để tìm ra những năng lượng sạch, 
hiệu quả, giá thành hợp lý thay thế cho những bếp 
lò cũ kỹ độc hại cho sức khỏe mà người dân sử dụng 
nhiều năm qua.

CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ KHẮC PHỤC 
 VẤN ĐỀ NÀY?

Các quốc gia có thể đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi sang 
nguồn năng lượng giá thành hợp lý, tin cậy và bền 
vững bằng cách đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo, 
ưu tiên những hoạt động năng lượng hiệu suất cao, sử 

dụng công nghệ và hạ tầng cơ sở năng lượng sạch.

Các doanh nghiệp có thể duy trì và bảo vệ hệ sinh 
thái để có thể sử dụng và phát triển hơn nữa nguồn 
lực thủy điện và năng lượng sinh học, và cam kết đáp 
ứng 100% nhu cầu điện năng vận hành từ nguồn năng 
lượng tái tạo.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể giảm nhu 
cầu đi lại nội địa bằng cách ưu tiên làm việc từ nhà và 
chủ trương giảm những loại hình tốn nhiều năng lượng 
như đi tàu thay vì đi ô tô và máy bay.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ 
năng lượng bền vững, giới thiệu những công nghệ mới 
ra thị trường một cách nhanh chóng từ cơ sở nhà cung 
ứng đa dạng.

Bạn có thể tiết kiệm điện bằng cách cắm các thiết bị 
điện vào cùng một ổ cắm điện và tắt công tắc hoàn 
toàn nếu không sử dụng, kể cả máy tính. Bạn cũng có 
thể đi xe đạp, đi bộ hoặc đi bằng phương tiện công 
cộng để giảm khí thải carbon. 

Để tìm hiểu thêm về Mục tiêu #7 những Mục tiêu 
Phát triển Bền vững khác, hãy ghé thăm:

http://www.un.org/sustainabledevelopment 

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 7 – NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ BỀN VỮNG, 

NĂNG LƯỢNG 
LÀ YẾU TỐ ẢNH 
HƯỞNG RẤT LỚN 
DẪN ĐẾN BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU, 
PHÁT THẢI 60% 
KHÍ NHÀ KÍNH 
TOÀN CẦU
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TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 12 – TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM

NẾU DÂN SỐ THẾ 
GIỚI ĐẠT MỨC  

9.6 TỶ NGƯỜI  
VÀO NĂM 2050, THÌ 
PHẢI CẦN KHOẢNG 3 
HÀNH TINH MỚI CÓ 
THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC 
LỐI SỐNG HIỆN NAY 
CỦA CHÚNG TA

TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT 
CÓ TRÁCH NHIỆM: TẠI SA0 
QUAN TRỌNG?

MỤC TIÊU?

Đảm bảo các hình thái tiêu dùng và sản xuất bền vững

TẠI SAO?

Trong hai thập kỷ tới, nhiều người trên thế giới sẽ tham gia vào 
tầng lớp trung lưu. Điều này sẽ tốt đối với sự thịnh vượng của mỗi 
cá nhân nhưng sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên vốn đang trở nên hạn chế.

Nếu chúng ta không hành động để  Thay đổi thói quen tiêu thụ 
và sản xuất, chúng ta sẽ hủy hoại môi trường mà không thể thay 
đổi  được.

MỘT SỐ HÌNH THÁI TIÊU DÙNG VÀ SẢN 
XUẤT HIỆN NAY CẦN PHẢI THAY ĐỔI?

Chúng ta có thể thay đổi các hình thái tiêu 
dùng đơn giản, tạo ra tác động lớn đối với xã 
hội. Ví dụ, mỗi năm khoảng một phần ba lượng 
lương thực sản xuất ra – tương đương với 1.3 
tỷ tấn trị giá khoảng 1 nghìn tỷ đô la Mỹ – cuối 
cùng cũng bị thối rữa trong các thùng rác của 
người tiêu dùng hoặc những nhà bán lẻ, hoặc 
bị hỏng do khâu vận chuyển và thu hoạch kém. 
Đây là những vấn đề mà các doanh nghiệp cần 
phải giải quyết.

Về người tiêu dùng, các hộ gia đình tiêu thụ 
khoảng 29% nguồn năng lượng toàn cầu và 
góp 21% vào lượng khí thải CO2. 

Tuy nhiên, nếu người dân trên thế giới chuyển 
sang dùng bóng điện tiết kiệm năng lượng thì 
thế giới có thể tiết kiện được 120 tỷ đô la Mỹ 
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NẾU DÂN SỐ THẾ 
GIỚI ĐẠT MỨC  

9.6 TỶ NGƯỜI  
VÀO NĂM 2050, THÌ 
PHẢI CẦN KHOẢNG 3 
HÀNH TINH MỚI CÓ 
THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC 
LỐI SỐNG HIỆN NAY 
CỦA CHÚNG TA

mỗi năm. Ô nhiễm nước là một vấn đề cấp bách cần 
phải có một giải pháp bền vững. Chúng ta đang làm ô 
nhiễm nước nhanh hơn tốc độ tự nhiên có thể tái tạo 
và làm sạch nước ở các con sông, hồ. 

TÔI LÀ DOANH NGHIỆP, TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ?

Các doanh nghiệp có thể quan tâm tìm ra các giải 
pháp mới khuyến khích các hình thái tiêu dùng bền 
vững và sản xuất bền vững. Cần phải hiểu rõ hơn 
về các tác động về môi trường và xã hội của các sản 
phẩm và dịch vụ, về cả khía cạnh vòng đời của sản 
phẩm và sử dụng các sản phẩm theo lối sống. Xác 
định “những điểm nóng” trong chuỗi giá trị nơi mà 
các can thiệp có tiềm năng lớn nhất để cải thiện tác 
động về môi trường và xã hội của hệ thống tổng thế 
là một bước đi đầu tiên hết sức quan trọng. Các doanh 
nghiệp cũng có thể dùng sức mạnh đổi mới sáng 
tạo để thiết kế các giải pháp tạo điều kiện và truyền 
cảm hứng cho các cá nhân có lối sống bền vững hơn 
– giảm các tác động đến môi trường và cải thiện sức 
khỏe.

LÀ MỘT NGƯỜI TIÊU DÙNG, TÔI CÓ THỂ GIÚP ĐỠ 
NHƯ THẾ NÀO?

Có hai cách mà bạn có thể giúp: 1. Giảm những thứ 
mà bạn thải đi và 2. Cân nhắc và suy xét khi mua sắm   
và hãy lựa chọn những sản phẩm bền vững bất cứ khi 
nào có thể.

Chúng ta có thể giảm rác thải bằng nhiều cách, như 
không lãng phí vứt bỏ đồ ăn, giảm sử dụng đồ nhựa-
một trong những tác nhân gây ô nhiễm đại dương. 
Luôn mang túi sử dụng nhiều lần, nói không với 
ống hút nhựa, tái sử dụng chai nhựa, đều là những 
cách hay để góp phần giảm thiểu rác thải mỗi ngày. 
Mua sắm có trách nhiệm  cũng sẽ giúp ích cho môi 
trường.  Ví dụ, ngày nay nghành công nghiệp dệt may 
là nghành gây ô nhiễm nguồn nước lớn thứ hai sau 
nghành nông nghiệp, nhiều công ty may mặc bóc lột 
những công nhân của mình ở các quốc gia đang phát 
triển.  

Nếu bạn mua sắm từ những nguồn bền vững và sản 
xuất tại địa phương, bạn sẽ có thể tạo nên sự thay 
đổi và tạo áp lực đối với các doanh nghiệp để họ phải 
thực hiện những hoạt động kinh doanh bền vững.

Để biết thêm thông tin bạn có thể làm gì hơn nữa, 
hãy ghé thăm:

http://www.un.org/ sustainabledevelopment/
takeaction

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 12 – TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM
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TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 13 – HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, 

ĐẦU TƯ  

$6 TỶ ĐÔ LA MỸ 
VÀO GIẢM NHẸ RỦI 
RO THIÊN TAI TRONG 
15 NĂM TỚI CÓ THỂ 
GIÚP TRÁNH THIỆT 
HẠI TRỊ GIÁ 360 TỶ 
ĐÔ LA MỸ

HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ 
KHÍ HẬU:TẠI SAO  
QUAN TRỌNG?

MỤC TIÊU?

Hành động khẩn trương để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và 
những tác động của nó.

TẠI SAO?

Biến đổi khí hậu có nguyên nhân từ những hoạt động của con 
người và đang đe dọa cuộc sống của chúng ta và tương lai của 
hành tinh.

Nếu chúng ta giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ có 
thể xây dựng một thế giới bền vững cho tất cả mọi người. Nhưng 
chúng ta cần phải hành động ngay.

Cuộc sống của con người đang thực sự bị ảnh 
hưởng bởi biến đổi khí hậu?

Cuộc sống của con ngườI thực sự đang bị ảnh 
hưởng bởi biến đổi khí hậu. Những hiện tượng 
thời tiết nghiêm trọng và mực nước biển tăng 
đang ảnh hưởng đến cuộc sống và tài sản của 
con người ở các quốc gia phát triển và đang 
phát triển. Từ một người nông dân bình dị ở 
Philippines đến một doanh nhân ở London, 
biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến tất cả 
mọi người, đặc biệt là người nghèo và những 
người dễ bị tổn thương, và những nhóm người 
thiệt thòi khác như phụ nữ, trẻ em và người già.

NẾU CHÚNG TA KHÔNG HÀNH ĐỘNG, ĐIỀU 
GÌ SẼ XẢY RA? 

Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này, biến 
đổi khí hậu có thể đầy lùi những tiến bộ chúng 
ta đã đạt được trong những năm qua. Biến đổi 
khí hậu có thể làm trầm trọng thêm, như chúng 
ta đang chứng kiến, những vấn đề hiện nay như 
thiếu lương thực và nước uống, thực trạng này 
có thể dẫn đến những mâu thuẫn.
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Nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ phải trả 
giá nhiều hơn việc chúng ta sẽ hành động ngay bây giờ. 
Chúng ta cần hành động để tạo ra nhiều việc làm hơn, 
thịnh vượng hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi 
người, đồng thời nỗ lực giảm khí thải nhà kính và nâng 
cao khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu.

CHÚNG TA CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY HAY 
ĐÃ QUÁ MUỘN ĐỂ HÀNH ĐỘNG?

Biến đổi khí hậu chắc chắn có thể giải quyết, nhưng 
chúng ta cần phải tăng cường những nỗ lực của mình. 
Thế giới cần phải đổi mới các hệ thống năng lượng, 
công nghiệp, giao thông, thực phẩm, nông nghiệp và 
rừng. Cần phải đảm bảo kiểm soát nhiệt độ trái đất 
nóng lên dưới 2 độ, thậm chí là 1.5. Chúng ta cần dự 
đoán, thích ứng và nâng cao khả năng chống chịu đối 
với tác tác động hiện nay và trong tương lai của biến 
đổi khí hậu.

Tháng 12 năm 2015, thế giới đã có hành động quan 
trọng đầu tiên là thông qua Hiệp định Paris về biến 
đổi khí hậu, theo đó tất cả các quốc gia cam kết sẽ 
hành động giải quyết biến đổi khí hậu. Nhiều doanh 
nghiệp và nhà đầu tư cũng cam kết giảm khí khải 
thông qua Chương trình nghị sự hành động vì khí hậu 
– một nỗ lực của thế giới được cam kết tại Hội nghị 
thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Khí hậu tại New York 
năm 2014, kết nối các chính phủ, doanh nghiệp và các 
tổ chức xã hội dân sự để bắt tay vào những sáng kiến 
mới thúc đẩy hành động vì khí hậu. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 13 – HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, 

ĐẦU TƯ  

$6 TỶ ĐÔ LA MỸ 
VÀO GIẢM NHẸ RỦI 
RO THIÊN TAI TRONG 
15 NĂM TỚI CÓ THỂ 
GIÚP TRÁNH THIỆT 
HẠI TRỊ GIÁ 360 TỶ 
ĐÔ LA MỸ

SẼ TỐN KÉM BAO NHIÊU ĐỂ CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN 
ĐỀ NÀY?

Cách tiếp cận của chúng ta về vấn đề này không phải là 
về chi phí sẽ đắt như thế nào, thay vào đó là chúng ta cần 
đầu tư bao nhiêu và chúng ta có những cơ hội đầu tư nào 
để giải quyết biến đổi khí hậu. Tổng cộng, đầu tư công và 
tư nhân vào năng lượng sạch cần phải đạt ít nhất 1 nghìn 
tỷ đô la Mỹ mỗi năm đến năm 2030, và cần nhiều hơn 
nữa để nâng cao khả năng chống chịu đối với biến đổi 
khí hậu.

Con số này nghe có vẻ nhiều, nhưng khi xem xét đến 1,6 
nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tư vào cung cấp năng lượng toàn cầu 
trong năm 2013, gần 70% trong số này là đầu tư vào nhiên 
liệu hóa thạch. Hơn nữa, chi phí ước tính để giảm nhẹ tác 
động còn chưa tính cả những lợi ích đem lại từ việc giảm 
thiểu biến đổi khí hậu. Chỉ cần đầu tư 6 tỷ đô la cho công tác 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong vòng 15 năm tới có thể đem 
lại lợi ích 360 tỷ đô la vì tránh được những khấu hao, mất 
mát trong quá trình đầu tư. Khi chúng ta hành động ngay 
bây giờ, chúng ta sẽ cứu được mạng sống của con người, 
tiết kiện chi phí, tránh được những rào cản đối với những 
tiến bộ chúng ta đã đạt được từ trước tới nay.

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ GIÚP ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU 
NÀY?

Có rất nhiều việc mỗi cá nhân chúng ta có thể làm. Để 
biết thêm thông tin, hãy ghé thăm địa chỉ dưới đây:

http://www.un.org/ sustainabledevelopment/ 
takeaction/
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TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 14 – TÀI NGUYÊN NƯỚC 

NHỮNG VÙNG BIỂN 
ĐƯƠC BẢO VỆ   
GÓP PHẦN  

GIẢM NGHÈO 
NHỜ NÂNG CAO THU 
NHẬP VÀ CẢI THIỆN 
SỨC KHỎE CỦA CON 
NGƯỜI.

TÀI NGUYÊN NƯỚC: 
TẠI SAO QUAN TRỌNG?

MỤC TIÊU?

Để chấm dứt ô nhiễm và sử dụng nguồn tài nguyên biển và đại 
dương một cách bền vững.

TẠI SAO?

Đại dương cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng 
như thực phẩm, thuốc, nhiên liệu sinh học và những sản phẩm 
khác. Đại dương giúp giải quyết và loại bỏ rác và ô nhiễm. Hệ sinh 
thái ven biển đóng vai trò như những vùng đệm làm giảm những 
thiệt hại từ các cơn bão. Duy trì được biển và đại dương sạch và 
lành mạnh sẽ giúp giảm nhẹ vấn đề biến đổi khí hậu và hỗ trợ 
những nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Bạn đã bao giờ đi 
biển chưa? Biển cũng là địa điểm du lịch và giải trí tuyệt vời.

 

Hơn nữa, Những khu vực Biển được Bảo vệ góp 
phần giảm nghèo nhờ vào tăng cường hoạt 
động đánh bắt cá và tăng thu nhập, cải thiện 
sức khỏe của người dân, đồng thời cải thiện 
bình đẳng giới vì phụ nữ tham gia nhiều vào 
các công việc đánh bắt cá quy mô nhỏ. 

Biển cũng là ngôi nhà của nhiều loài sinh vật 
biển tuyệt đẹp, từ những loài sinh vật một tế 
bào đến những động vật lớn nhất trên thế giới-
cá voi xanh. Biển cũng là nhà của vô vàn loài 
san hô, một trong những hệ sinh thái đa dạng 
nhất trên hành tinh của chúng ta.

CUỘC SỐNG DƯỚI NƯỚC NGHE RẤT QUAN 
TRỌNG VÀ CẦN PHẢI BẢO VỆ. VẬY VẤN ĐỀ 
LÀ GÌ?

Lượng rác rưởi, mảnh vụn ở các đại dương trên 
thế giới tăng lên đang tác động đến môi trường 
và kinh tế. Rác ở đại dương ảnh hưởng đến đa 
dạng sinh học vì các sinh vật sẽ bị mắc vào hoặc 
ăn phải, khiến cho chúng bị chết hoặc không 
thể sinh sản được.
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Khoảng 20% dải san hô của thế giới đã bị hủy hoại và 
không có triển vọng phục hồi được. Khoảng 24% san 
hô còn lại của thế giới đang có nguy cơ trước mắt sắp 
bị hủy hoại do các hoạt động của con người, hơn 26% 
lượng san hô nữa đang có nguy cơ lâu dài sẽ bị hủy 
hoại.

Hơn nữa, việc quản lý biển không tốt dẫn đến tình 
trạng khai thác, đánh bắt cá quá mức. Thiệt hại kinh 
tế từ nghành thủy sản ước tính khoảng 50 tỷ đô la Mỹ 
mỗi năm. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc 
ước tính tác động kinh tế tích lũy do hoạt động quản 
lý biển kém hiệu quả là ít nhất 200 tỷ đô la Mỹ mỗi 
năm. Khi chưa đưa ra được những giải pháp giảm nhẹ 
tác động, đến năm 2050, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng 
thêm 332 tỷ đô la Mỹ do môi trường biển bị hủy hoại.

ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY SẼ TỐN BAO NHIÊU?

Chi phí cho những hành động khẩn trương của chúng 
ta sẽ được bù lại bằng những lợi ích lâu dài. Về kinh tế, 
Công ước về Đa dạng sinh học ước tính để tăng cường 
hành đông vì hoạt động biển bền vững đòi hỏi đầu tư 
công một lần là 32 tỷ đô la Mỹ và mỗi năm 21 tỷ đô la 
Mỹ cho các chi phí định kỳ.

VẬY CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ?

Đối với biển khơi và biển sâu, tính bền vững chỉ có 
thể đạt được nhờ vào hợp tác quốc tế để bảo về môi 
trường sinh thái vốn dễ bị tổn thương. Cần thiết lập 
những hệ thống quản lý toàn diện, hiệu quả, công 

bằng tại những khu vực được chính phủ bảo vệ để 
bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo một tương lai 
bền vững cho nghành thủy sản.

Ở cộng đồng, chúng ta cần có những lựa chọn thân 
thiện với biển khi mua những sản phẩm hoặc ăn 
những thực phẩm có nguồn gốc từ biển và chỉ tiêu 
dùng đúng số lượng cần thiết. Chọn lựa những sản 
phẩm được chứng nhận chất lượng là một cách hay 
để bắt đầu.

Thay đổi những thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta như sử dụng phương tiện công 
cộng và rút phích cắm các thiết bị điện sẽ giúp tiết 
kiệm năng lượng. Những hành động này sẽ làm giảm 
carbon, một yếu tố góp phần làm mực nước biển 
tăng. 

Chúng ta cần phải chấm dứt sử dụng nhựa càng nhiều 
càng tốt và cần phải làm sạch biển.

Quan trọng nhất, chúng ta cần truyền tải rộng rãi 
thông điệp về tầm quan trọng của sự sống của biển 
và vì sao chúng ta cần bảo vệ biển.  

Để tìm hiểu thêm về Mục tiêu số #14 và những Mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ khác, hãy ghé thăm: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 14 – TÀI NGUYÊN NƯỚC 

NHỮNG VÙNG BIỂN 
ĐƯƠC BẢO VỆ  GÓP 
PHẦN  

GIẢM NGHÈO 
NHỜ NÂNG CAO THU 
NHẬP VÀ CẢI THIỆN 
SỨC KHỎE CỦA CON 
NGƯỜI.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 15 – TÀI NGUYÊN ĐẤT, 

KHOẢNG  

1.6 TỶ NGƯỜI  
PHỤ THUỘC VÀO 
RỪNG CHO SINH KẾ

TÀI NGUYÊN ĐẤT: 
TẠI SAO QUAN TRỌNG?

MỤC TIÊU?

Quản lý bền vững rừng, đấu tranh chống lại sa mạc hóa, chấm 
dứt và phục hồi tình trạng suy thoái đất, và chấm dứt việc mất đa 
dạng sinh học.

TẠI SAO?

Rừng bao phủ gần 31% đất trên hành tinh của chúng ta. Từ 
không khí chúng ta thở, đến nước chúng ta uống, thức ăn chúng 
ta ăn – rừng duy trì bền vững cuộc sống của chúng ta.

Hãy suy nghĩ! Khoảng 1,6 tỷ người đang phụ 
thuộc vào rừng là sinh kế. Gần 75% người 
nghèo trên thế giới đang bị ảnh hưởng trực tiếp 
bởi suy thoái đất. Bạn có biết rừng là nơi sinh 
sống của hơn 80% loài động vật trên cạn, thực 
vật và côn trùng? Và trong 8.300 loài động vật, 
8% đã tuyệt chủng và 22% đang có nguy cơ 
tuyệt chủng.

Đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái mà 
đa dạng sinh học làm cho vững chắc có thể là 
cơ sở cho các chiến lược thích ứng với biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vì chúng có 
thể đem lại những lợi ích giúp tăng khả năng 
chống chịu của con người trước những tác 
động của biến đổi khí hậu.

Rừng và thiên nhiên hết sức quan trọng cho sự 
vui chơi giải trí và hạnh phúc tinh thần của con 
người. Đối với nhiều nền văn hóa, phong cảnh 
tự nhiên gắn kết chặt chẽ đến những giá trị tinh 
thần, niềm tin tôn giáo và những giáo lý truyền 
thống.
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ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY THÌ TỐN KÉM BAO 
NHIÊU?

Ban thư ký Diễn đàn Liên Hợp Quốc về Rừng ước tính 
rằng để quản lý bền vững rừng trên quy mô toàn cầu 
đòi hỏi 70-160 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ước về Đa 
dạng sinh học ước tính cần 150-440 tỷ đô la Mỹ mỗi 
năm để chấm dứt việc mất đa dạng sinh học ở quy mô 
toàn cầu vào giữa thế kỷ này.

NẾU CHÚNG TA KHÔNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY 
THÌ CHÚNG TA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ NHƯ THẾ NÀO?

Đa dạng sinh thái cung cấp rất nhiều dịch vụ ở cấp địa 
phương và toàn cầu, những phản ứng đối với mất đa 
dạng sinh thái có thể từ tình cảm cho đến thực tế. Ví 
dụ, ước tính côn trùng và những loài mang phấn hoa 
khác có giá trị tới 200 tỷ đô la Mỹ mỗi năm đối với nền 
kinh tế thực phẩm toàn cầu. 

Ba phần tư loại thuốc kê đơn hàng đầu trên thế giới 
chứa các thành phần chiết xuất từ thực vật, vốn đang 
bị đe dọa. Thiên tai xảy ra do hệ sinh thái bị tác động 
bởi con người và biến đổi khí hậu đã khiến thế giới 
phải tiêu tốn 300 tỷ đô la mỗi năm. Chặt phá rừng và 
suy thoái rừng dẫn đến mất môi trường sống cho tất 
cả các loài, giảm chất lượng nước ngọt, gia tăng sói 
mòn đất, suy thoái đất và thải nhiều khí carbon ra bầu 
khí quyển. Tóm lại, nếu chúng ta không hành động để 
bảo vệ rừng, thì sức khỏe của con người và của hành 
tinh sẽ bị tác động.

CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ?

Chúng ta không tránh khỏi việc làm thay đổi hệ sinh 
thái do các hoạt động của con người -  nhưng chúng 
ta có thể lựa chọn hoặc là tăng cường sự đa dạng 
hoặc là làm suy thoái hệ sinh thái mà chúng ta là một 
phần trong đó.

Để bảo vệ hệ sinh thái, chúng ta có thể tái chế, ăn 
những thực phẩm sản xuất tại địa phương, có nguồn 
gốc bền vững, tiêu dùng đủ không lãng phí, hạn chế 
sử dụng năng lượng khi dùng hệ thống sưởi và làm 
mát.

Chúng ta cần tôn trọng thiên nhiên hoang dã và chỉ 
tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái nếu các 
hoạt động đó được tổ chức một cách có trách nhiệm 
có đạo đức để tránh làm tổn thương đến thiên nhiên 
hoang dã.

Những khu vực được bảo vệ và quản lý tốt sẽ giúp 
hệ sinh thái khỏe mạnh, từ đó giúp con người khỏe 
mạnh. Cần phải đảm bảo rằng các cộng đồng ở địa 
phương tham gia vào việc phát triển và quản lý những 
khu vực được bảo vệ này.

Để tìm hiểu thêm về Mục tiêu #15 và những Mục tiêu 
Phát triển Bền vững khác, hãy ghé thăm:

http://www.un.org/sustainabledevelopment

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 1: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU SỐ 15 – TÀI NGUYÊN ĐẤT, 

KHOẢNG  

1.6 TỶ NGƯỜI  
PHỤ THUỘC VÀO 
RỪNG CHO SINH KẾ
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1. BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

Đặc điểm

- Thường gây ra gió lớn, mưa rất to và nước dâng

- Dựa vào các sự khác nhau về tốc độ gió mà ta phân biệt được áp thấp 
nhiệt đới (gió cấp 6, 7) và bão (gió cấp 8 trở lên)

- Bão ảnh hưởng đến nước ta thường được hình thành từ biển.

Điều kiện hình thành

- Được hình thành tại vùng nước ấm, không khí ẩm ướt và gió hội tụ.

Thiệt hại có thể gây ra

- Thiệt hại về con người: gây thương vong và làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe cộng đồng (chết người, bị thương, gây dịch bệnh)

- Thiệt hại về vật chất: mất mát tài sản, hư hỏng công trình, ngưng trệ 
giao thông, gián đoạn thông tin liên lạc

- Thiệt hại về sản xuất: mất mùa, làm chết gia súc và gây dịch bệnh ở gia 
súc, thiếu lương thực và nước sạch cho sinh hoạt

- Thiệt hại về môi trường: ô nhiễm môi trường, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất 
có thể xảy ra do mưa lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO SỐ 2: CÁC LOẠI HÌNH THIÊN TAI THƯỜNG XẢY RA 
Ở VIỆT NAM VÀ CÁC HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG CHO TRẺ EM

Nguồn: Freepik
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BẠN NÊN LÀM GÌ?

Trước mùa mưa bão:

- Hãy tham gia trồng cây xung quanh nhà và 
trường học để tạo hàng rào bảo vệ, chống gió 
bão và xói lở đất

- Giúp cha mẹ chằng, chống nhà cửa để chống 
chịu được gió to; bảo vệ lồng, bè, tài sản, gia 
súc, gia cầm,..

- Cất sách vở và giấy tờ quan trọng vào túi ni 
lông kín

- Giúp cha mẹ dự trữ lương thực, thực phẩm, 
nước uống, thuốc men, và các vật dụng cần 
thiết lên chỗ an toàn, cao ráo

- Luôn theo dõi các thông tin trên tivi, đài, báo, 
đài phát thanh tại địa phươngvề bão để có 
hành động kịp thời.

Khi bão về

- Bạn hãy ở lại trong các khu nhà kiên cố, 
nơi sơ tán và không được đi ra ngoài, 
tắt hết các thiết bị điện, tránh các vị trí ở 
gần cửa sổ, cửa ra vào. Nếu bạn đang ở 
bên ngoài, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn 
an toàn, tránh xa các gốc cây, cột điện vì 
chúng có thể bị đổ xuống

- Nghe theo hướng dẫn của cha mẹ và 
người lớn, giúp trong nom các em nhỏ 
hơn

- Lắng nghe các thông báo trên loa phát 
thanh của làng, xã, khu dân cư nơi bạn ở.

Khi bão tan:

- Giúp đỡ cha mẹ và hàng xóm dọn dẹp vệ sinh, 
sửa chữa khắc phục các hư hỏng trong nhà

- Đặc biệt, bạn phải tránh xa các ổ điện, dây điện 
hoặc nơi có cột điện bị đổ. Nhắc cha mẹ kiểm 
tra lại nguồn điện trong nhà để đảm bảo an 
toàn cho gia đình bạn

- Bạn luôn nhớ phải ăn chín, uống sôi, ngủ màn 
để tránh dịch bệnh

- Tiếp tục theo dõi các thông tin về bão trên đài 
truyền hình, đài phát thanh hoặc thông báo của 
làng, xã, khu dân cư bạn ở.

Bài học từ kinh nghiệm dân gian: Từ ngàn đời xưa ông cha ta đã biết cách quan sát các hiện 
tượng tự nhiên và côn trùng để dự đoán các hiện tượng thời tiết. Bạn hãy hỏi ông bà, cha mẹ về 
những kinh nghiệm này.

Nguồn: UN Women Việt Nam Nguồn: UN Women Việt Nam Nguồn: UN Women Việt Nam 33



2.LŨ, NGẬP LỤT

Đặc điểm

- Lũ là hiện tượng mực nước trên hệ thống sông, suối sẽ dâng cao 
hơn mức bình thường với tốc độ dòng chảy lớn gây nguy hiểm cho 
người và phương tiện

- Ngập lụt là hiện tượng nước ngập vượt quá mức bình thường, ảnh 
hưởng đến sản xuất, đời sống và môi trường. Ngập lụt xảy ra khi có 
mưa lớn, bão, lũ, triều cường, nước biển dâng làm ngập công trình, 
nhà cửa, cây cối, đồng ruộng.

Điều kiện hình thành

- Mưa lớn kéo dài

- Bão lớn làm nước biển dâng tiến sâu vào đất liền

- Các công trình xây dựng làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát 
nước,….

Thiệt hại có thể gây ra

- Có thể làm người bị cuốn trôi, chết đuối, bị thương.

- Làm hỏng nhà cửa, đồ đạc, tài sản

- Làm chết gia súc, gia cầm

- Phát sinh dịch bệnh

- Cản trở giao thông

- Ảnh hưởng tới nguồn nước sạch, nước ở vùng ven biển 
bị nhiễm mặn….

Nguồn: Freepik 34



BẠN NÊN LÀM GÌ?

Trước mùa lũ lụt

- Bạn cùng với gia đình luôn theo dõi thông 
tin trên loa, đài phát thanh và truyền hình để 
biết về tình hình bão lũ

- Hãy giúp cha mẹ dự trữ thức ăn, nước uống: 
chuẩn bị áo phao, thuyền; gia cố nhà làm 
gác lửng, lối thoát trên mái nhà để ở tạm, cất 
giữ đồ đạc đề phòng lũ tiếp tục lên cao. Di 
chuyển gia súc, gia cầm, đồ đạc lên nơi cao 
để tránh ngập

- Cất sách vở và giấy tờ quan trọng trong túi ni 
long kín.

Khi lũ về

- Bạn phải nghe theo lời người lớn, di chuyển 
đến nơi cao, an toàn và không được tự động 
bỏ đi chơi. Chú ý đề phòng rắn, rết vì chúng 
cũng tìm những nơi cao để tránh lũ

- Tuyệt đối tránh các bờ sông, bờ suối; không 
được chơi đùa, đi lại, bơi lội ở những nơi ngập 
lụt, vì có thể bị lũ cuốn rất nguy hiểm

- Cắt hết các nguồn điện sinh hoạt, các thiết bị 
điện để đảm bảo an toàn khi có lũ lụt

- Mặc áo phao nếu bạn có. Nếu không có áo 
phao, bạn có thể sử dụng các đồ vật nổi khác 
như săm (ruột) xe, can nhựa rỗng, các chai 
nhựa rỗng buộc vào nhau hoặc than cây 
chuối thay phao để di chuyển trong vùng 
ngập lụt

- Không được lội xuống nước nếu nhìn thấy 
dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước để 
đề phòng điện giật

- Không vớt củi, đồ vật trôi trên sông, suối,…

- Không ăn các thức ăn bị ôi thiu hoặc bị ngâm 
trong nước lụt vì bạn có thể bị nhiễm bệnh.

Sau khi lũ lụt

- Bạn hãy đợi cha mẹ về kiểm tra xem nhà 
mình có chỗ nào bị hư hỏng có thể gây nguy 
hiểm, nhất là kiểm tra các ổ/nguồn điện 
trong nhà

- Hãy cùng gia đình tích cực dọn dẹp vệ sinh, 
khơi thông cống rãnh

- Bạn luôn nhớ phải ăn chin, uống sôi và nằm 
màn để phòng dịch bệnh.

Nguồn: UN Women Việt Nam Nguồn: UN Women Việt Nam
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3. LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, ĐÁ

Đặc điểm

- Lũ quét là lũ xảy ra bất thường trên các lưu 
vực sông suối miền núi, nơi có độ dốc lớn, 
dòng chảy xiết. Lũ xuống nhanh, có sức tàn 
phá lớn. Khi xảy ra lũ quét thường kèm theo 
sạt lở đất, đá nên thiệt hại gia tăng rất nhiều

- Sạt lở đất, đá là hiện tượng đất đá ở trên các 
sườn dốc của đồi núi trượt từ trên xuống 
hoặc ở ven sông, đất bị sụt, lún.

Dấu hiệu

- Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu

- Nước sông suối chuyển màu đục ào ạt đổ về

- Có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối rung chuyển

- Xuất hiện các vết nứt bất thường ở đồi núi, quanh nhà 

Thiệt hại có thể gây ra

- Có thể làm người, gia súc, động vật bị chết hoặc bị thương 
do đất đá chôn vùi

- Nhà cửa, đồ đạc có thể bị phá hủy hoặc hư hỏng

- Giao thông bị cản trở

- Đất trồng trọt bị vùi lấp và có thể không sử dụng được.

Nguồn: Freepik
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BẠN NÊN LÀM GÌ?

Trong thời gian không có sạt lở, lũ quét

- Chúng ta hãy cùng nhau trồng cây phủ xanh 
đồi trọc.

- Bạn cùng với các bạn nên tìm hiểu xem khu 
vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở chưa; 
Cùng với gia đình kiểm tra mức độ an toàn 
của ngôi nhà, các nguy cơ có thể xảy ra khi lũ 
hoặc đất đá dồn xuống khi mưa lớn

- Nếu bạn sống ở vùng đồi núi, hãy thường 
xuyên để ý các dấu hiệu của sạt lở đất như: 
cây cối bị nghiêng, vết nứt bất thường ở đồi 
núi, quanh nhà, vết lún trên mặt đất, nước 
sông đột ngột chuyển màu đục

- Lắng nghe các âm thanh lạ do đất đá chuyển 
động, như tiếng cây đổ, tiếng đá lăn va vào 
nhau, tiếng mặt đất rung chuyển để ứng phó 
kịp thời trong tình huống xấu

- Nếu mưa to và kéo dài, bạn hãy thường 
xuyên lắng nghe thông tin cảnh báo từ loa, 
đài phát thanh và truyền hình để kịp sơ tán 
đến nơi an toàn

- Luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có mưa 
lớn kéo dài (kể cả ban đêm).

Khi sạt lở, lũ quét xảy ra:

Sạt lở, lũ quét xảy ra trong tích tắc, nên ngay lập 
tức bạn phải chạy ra khỏi vùng nguy hiểmkhi 
nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu 
hiệu không bình thường. 

Sau khi hết sạt lở, lũ quét

- Bạn vẫn phải cẩn thận tránh xa khu vực sạt lở 
đất, lũ quét vì nền đất vẫn chưa ổn định và có 
thể tiếp tục sạt lở nữa

- Không được vào bất kỳ ngôi nhà nào nếu 
chưa được người lớn kiểm tra

- Không vui chơi ở sông suối, ao hồ khi mưa 
lớn, tránh xa khu vực, con đường ngập nước, 
tuyệt đối không đi qua ngầm tràn khi lũ về

-      Không được đánh cá vớt củi khi lũ về 

- Không bơi lội, chơi đùa tại nơi ngập nước

- Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện 
hoặc cột điện bị đổ.

Nguồn: UN Women Việt Nam
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4. HẠN HÁN

Đặc điểm

- Xảy ra khi thiếu nước nghiêm trọng trong một thời gian dài

Điều kiện hình thành

- Không có mưa trong thời gian dài, cạn kiệt nguồn nước

- Trên mặt đất không có cây (vì con người chặt phá rừng, đốt 
nương làm rẫy), khi mưa xuống, đất không có khả năng giữ 
nước, nước bị trôi đi nhanh chóng

Thiệt hại có thể gây ra

- Thiếu nước sinh hoạt, không có nước sử dụng hàng ngày 
(ăn uống, tắm rửa,…)

- Có thể bùng phát các dịch bệnh như tiêu chảy, da liễu, 
truyền nhiễm….

- Thiếu nước cho trồng trọt và chăn nuôi dẫn đến mất mùa, 
giảm năng suất, thiếu lương thực, thực phẩm,…

- Ở các khu vực ven biển, khi các dòng sông cạn kiệt, nước 
biển có thể lấn sâu vào đất liền làm cho đất bị nhiễm mặn, 
ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt

- Hủy hoại môi trường sống các loại động, thực vật,…
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BẠN NÊN LÀM GÌ?

Nước rất quan trọng đối với sự sống, do đó chúng ta phải biết 
tran trọng và sử dụng tiết kiệm nước, đặc biệt khi hạn hán xảy ra.

Trước mùa hạn hán:

- Bạn hãy để ý, kiểm tra các đường ống nước, vòi nước xem có 
bị rò rỉ không.

- Tăng cường dự trữ nước trong các vật dụng như xô, chậu, lu, 
vại. Chú ý che, đậy nắp các dụng cụ trữ nước nay để tránh 
nước bị nhiễm bẩn.

- Sử dụng nước tiết kiệm, tận dụng nước đã dùng trong sinh 
hoạt để tưới cây hoặc dội nhà vệ sinh; không xả rác gây ô 
nhiễm nguồn nước.

- Cùng với gia đình dự trữ hạt giống và thức ăn cho gia đình và 
vật nuôi, vì trong mùa hạn hán, cây cối và hoa màu phát triển 
rất khó khan.

Trong thời gian hạn hán:

- Bạn nên theo dõi thường xuyên tin dự báo thời tiết để có các 
lời khuyên vê những việc nên làm trong thời kì hạn hán.

- Giúp cha mẹ đi lấy nước ở nguồn nước sạch, an toàn gần nhà 
nhất.

Sau hạn hán:

- Giúp cha mẹ gieo hạt giống cho vụ mới.

- Giúp cha mẹ kiểm tra các đường ống nước, vòi nước. 

Nguồn: UNICEF Việt Nam
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5. DÔNG, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ

Đặc điểm

- Dông được hiểu đơn giản là sự phát triển của những đám mây đen 
khổng lồ, kèm theo mưa to, sấm chớp, sét và có gió mạnh đột ngột 

- Lốc là một hiện tượng gió xoáy cực mạnh, xảy ra trong một phạm 
vi nhỏ, hàng chục tới hàng trăm mét, xảy ra đột ngột, diễn ra trong 
một thời gian ngắn và di chuyển nhanh trên mặt đất và trên biển

- Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và 
đất, hoặc giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu với nhau, 
kèm theo âm thanh lớn 

- Trong cơn dông hay có lốc và sấm sét đi kèm. 

Điều kiện hình thành

- Dông ở nước ta có thể xảy ra quanh năm, do thời tiết nóng ẩm. 
Dấu hiệu của dông dễ nhận biết bằng mắt thường là khi trời bỗng 
tối sầm lại, mây đen vần vũ, không khí đột nhiên mát lạnh, gió thổi 
mạnh rồi bỗng dưng ngừng hẳn. Nếu có tia chớp lóe trên bầu trời 
thì dễ có hiện tượng sét đánh 

- Lốc xoáy xuất hiện khi có luồng gió xoáy tạo thành chuyển động 
thẳng từ dưới lên trên. Lốc thường xuất hiện trước cơn dông. Lốc 
xoáy thường có quy mô hẹp nên xảy ra rất nhanh nên.

Thiệt hại có thể gây ra

- Ở Việt Nam, sét đánh khiến hàng chục người chết và bị thương mỗi 
năm. Những người sống sót sau sét đánh cũng bị tổn thương sức khỏe 
nghiêm trọng. 

- Sét có thể dẫn tới hỏa hoạn, cháy rừng, làm hư hỏng các thiết bị điện.

- Dông lốc thường gây mưa lớn gây thiệt hại cho hoa màu và gió mạnh 
làm hư hại nhà cửa, trường học, tốc mái, đổ cây, đổ cột điện gây nguy 
hiểm cho người đi đường.

Nguồn: Freepik
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BẠN NÊN LÀM GÌ?

Đối với Dông, Sét, 

- Khi Dông đến, bạn cần ở trong nhà,không 
được đi ra ngoài. Nhanh chóng rút dây cắm 
của các thiết bị điện như ti vi, máy tính. Nhắc 
người lớn tháo đường ăngten, cáp ra khỏi ti vi

- Hãy ngồi yên trên ghế hoặc giường gỗ, hai 
chân không được chạm đất, đồng thời không 
được sử dụng điện thoại, các thiết bị điện vào 
lúc này

- Nếu đang ở ngoài đường thì cần tìm ngay nơi 
tránh trú an toàn, bạn không được đứng gần 
các cây cao, cột điện, đồng thời không được 
giữ các vật dụng bằng kim loại, như xe đạp. 
Không trú mưa dưới các gốc cây to, gò cao, và 
nơi có nước. Trường hợp không thể tìm được 
nơi trú ẩn, tìm nơi thấp hơn, khô ráo để tránh

- Không đứng thành nhóm người gần nhau 
tránh sét đánh lan

- Khi có cảm giác dựng tóc gáy, người tê tê như 
có dòng điện chạy qua, nghĩa là sét sắp đánh, 
bạn hãy lập tức ngồi xổm xuống trên các đầu 
ngón chân, hai tay che tai, đầu cúi thấp giữa 
hai chân

- Nếu bạn đang ở trên thuyền hoặc đang bơi, 
hãy vào bờ ngay lập tức vì nước mưa là chất 
dẫn điện.

Đối với Lốc:

- Hãy tránh đường đi của lốc và tìm nơi trú ẩn 
an toàn, càng nhanh càng tốt nếu có thể làm 
được. Nếu không tránh kịp hãy nhảy vào một 
đường hào gần đó hoặc nằm bám sát đất

- Nếu bạn đang ở trong nhà khi có lốc xảy ra, 
nên trú ẩn dưới gầm cầu thang, gầm bàn 
hoặc gầm giường. Tránh xa các cửa sổ và các 
đồ thủy tinh

- Ngắt nguồn điện để tránh bị điện giật, hỏa 
hoạn. Tắt, cắt tạm thời các thiết bị điện

Đối với Mưa đá:

- Nhanh chóng tìm nơi ẩn náu như nhà kiên cố, 
hầm,…

- Trường hợp chưa kịp trú ẩn, dùng các vật 
cứng như: mũ bảo hiểm, cặp sách,…để tránh 
đá rơi vào đầu

- Khi ở trong nhà mái lá, mái ngói, Fibro xi 
măng, …nên trú dưới gầm bàn, ghế, giường,..
hoặc tìm các vật cứng để che đầu

- Khi đang lưu thông trên đường, nên dừng xe 
và đỗ vào lề đường

- Không tắm mưa hoặc sử dụng nước tan ra từ 
mưa đá do có thể nhiễm các chất bẩn, độc tố, 
axit,…

Nguồn: UN Women Việt Nam
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6. RÉT HẠI

Đặc điểm

- Rét hại là loại hình thiên tai khi nhiệt độ trung bình trong ngày giảm xuống 
dưới 13 độ C và thường xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc. 

Thiệt hại có thể gây ra

- Đối với con người: Gây mất nhiệt, nếu bị hạ nhiệt quá mức sẽ dẫn đến tử 
vong; mắc các bệnh về đường hô hấp, mệt mỏi

- Đối với vật nuôi: có thể bị chết cóng, giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm

- Đối với cây trồng: có thể bị chết, lá cây héo úa.

Bạn nên làm gì?

- Theo dõi thời tiết, nhiệt độ vào thời điểm sáng sớm trên đài truyền hình 
hoặc đài phát thanh để được nghỉ học theo quy định đã được thông báo 
trước đó

- Mặc đủ quần áo ấm. Nếu trời có mưa và băng tuyết nên mặc quần áo 
không thấm nước, tránh để bị ướt

- Ăn, uống các đồ ấm và nóng

- Giúp cha mẹ che chắn nhà cửa, chỗ gió lùa, mưa hắt; che chắn 
chuồng trại, đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc, không chăn thả 
ngày mưa gió, trời rét đậm, rét hại

- Không ở lâu ngoài trời, không chơi đùa khi nhiệt độ xuống thấp 
tránh bị mất nhiệt, cảm lạnh.

- Không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín tại nhà tránh bị 
ngạt khí dẫn đến tử vong.

- Không nên ăn thức ăn nguội lạnh, không nên uống nước đá.

Nguồn: Freepik 42




