
Lifesaving WASH and basic needs assistance to 
flood-affected populations in Quang Tri

The most affected households 
are provided with water storage 
containers and essential hygiene 
kits to help improving sanitation 
condition. 

OBJECTIVES

MAIN SUPPORT ACTIVITIES

The poor and most vulnerable 
households to natural disaters 
receive conditional cash assistance 
to restore agricultural production 
and improve livelihoods. 

The most affected households with 
low income are supported with 
unconditional cash assistance for 
emergency needs including food and 
non-food items.

Provide plastic containers and large water 
tanks 

Provide unconditionally cash support for 
food and non-food items

Distribute and promote personal hygiene 
kits

Provide conditionally cash support for 
livelihoods development

Beneficiaries
Directly disater-affected residents 

 
Locations

16 communes of 3 districts 
in Quang Tri province

(Huong Hoa, Hai Lang, Da Krong)

Partners
Quang Tri's Department of 
Ethnics Minority Affairs

 
Total budget

approx. $USD 562,000 

Timeframe
November 2020 - May 2021

Donors
Dutch Relief Alliance

Australian Department of Foreign Affairs 
and Trade

Canadian Humanitarian Assistance Fund
CARE International
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Starting on 6 October 2020, the central region of 
Vietnam has experienced prolonged heavy rainfall 
as a result of several distinct and severe tropical 
storms. Most notably, Tropical Storm LINFA struck 
on 11 October  followed by Tropical Storm NANGKA 
on 14 October, Tropical Storm SAUDEL on 25 October 
and Cyclone MOLAVE on 28 October. As a result of 
these consecutive storms, widespread flooding and 
landslides have been reported in eight provinces; Nghe 
An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, 
Da Nang, Quang Nam and Quang Ngai. The Hieu river 
(Quang Tri), Bo river (Hue), Gianh river and Kien Giang 
river (Quang Binh) have reached historically high 
levels. In some locations, flood waters have exceeded 
the previous historical highs recorded in 1979 and 
1999. Vietnam Disater Management Authority has 
reported that many areas in Central Viet Nam recorded 
accumulated rainfall of more than 1,600mm between 5 
and 20 October 2020, with peaks of 2400mm in some 
locations over the same period.

Within these provinces, 1,300,000 people have 
been directly affected. Of these, 150,000 have pre-
existing vulnerabilities, including 36,500 children and 

1,900 older people. In Quang Tri Province, 53,759 
Households have been destroyed and are now living 
in temporary shelters and/or evacuation centers. The 
ethnic minorities in Huong Hoa, Da Krong districts 
of Quang Tri province have been identified as being 
particularly vulnerable in this disaster.

A joint needs assessment conducted by CARE in 
partnership with other 15 multilateral and NGO 
agencies  in October 2020 showed that, while local 
actors including the Vietnam Women’s Union, Vietnam 
Red Cross and other local NGOs have some capacity to 
respond, they are quickly being overwhelmed by the 
scope and scale of the disaster and require additional, 
targeted assistance from experienced Humanitarian 
Agencies, including CARE.

In that context, CARE cooperates with Quang Tri's 
Department of Ethnics Minority Affairs to prioritise 
WASH and basic needs as immediate support to the 
flood-affected people (cash and non-food items) over 
the next six months in 16 communes of Huong Hoa, 
Da Krong and Hai Lang districts of Quang Tri Province. 
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Hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh và các 
nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng 

bởi bão lụt tại tỉnh Quảng Trị

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất được cung cấp các 
vật dụng chứa nước và đồ dùng vệ 
sinh cá nhân thiết yếu và cải thiện 
thực hành vệ sinh.

MỤC TIÊU

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Cung cấp thùng nhựa và bồn chứa nước 
dung tích lớn

Cung cấp các khoản hỗ trợ tiền mặt 
không điều kiện

Phát gói vệ sinh cá nhân và truyền thông 
về vệ sinh cá nhân

Cung cấp các khoản hỗ trợ tiền mặt có 
điều kiện phục hồi sinh kế

Các hộ nghèo và hộ dễ bị ảnh 
hưởng nhất bởi thiên tai được nhận 
hỗ trợ tiền mặt để phục hồi sản xuất 
nông nghiệp và cải thiện sinh kế hộ 
gia đình.

Các hộ có thu nhập thấp bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng nhất được trợ cấp tiền 
mặt không điều kiện cho các nhu cầu 
khẩn cấp bao gồm các mặt hàng thực 
phẩm và phi thực phẩm. 

Đối tượng hưởng lợi
Người dân bị ảnh hưởng trực tiếp 

bởi bão lụt
 

Địa điểm
16 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Quảng Trị

(Hướng Hóa, Hải Lăng và Đa Krông)

Đối tác
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

 
Tổng ngân sách

xấp xỉ VND 13.000.000.000

Thời gian
Tháng 11/2020 - Tháng 5/2021

Nhà tài trợ
Liên minh Cứu trợ Hà Lan

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia
Quỹ Cứu trợ Nhân đạo Canada 

CARE Quốc tế
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Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2020, khu vực 
miền trung của Việt Nam đã phải trải qua mưa lớn 
kéo dài gây ra bởi một loạt các cơn bão lớn và khắc 
nghiệt. Các cơn bão nhiệt đới đã đổ bộ vào khu vực 
này, lần lượt là Bão LINFA vào ngày 11 tháng 10,  Bão 
NANGKA vào ngày 14 tháng 10, Bão SAUDEL vào 25 
tháng 10 và Bão MOLAVE vào ngày 28 tháng 10. Hậu 
quả mà các cơn bão này để lại là ngập lụt và sạt lở đất 
trên diện rộng tại 8 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam và Quảng Ngãi. Mực nước tại các sông: Sông 
Hiếu (Quảng Trị), sông Bồ (Huế), sông Gianh và sông 
Kiến Giang đã đạt mức cao kỉ lục. Tại một vài điểm, 
mực nước còn vượt mức kỉ lục được ghi nhận vào các 
năm 1979 và 1999. Theo số liệu công bố bởi Tổng cục 
phòng chống thiên tai, nhiều khu vực tại miền trung 
đã ghi nhận được tổng lượng mưa trên 1.600mm, 
cao nhất tới 2.400mm trong khoảng thời gian từ 
ngày 5 - 20/10/2020. 

Khoảng 1.3 triệu người tại 8 tỉnh kể trên đã bị ảnh 
hưởng trực tiếp, trong đó 150 nghìn người là những 
đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương bao gồm 
36.500 trẻ em và 1.900 người lớn tuổi. Tại tỉnh Quảng 

Trị, 53.759 hộ gia đình đã bị mất nhà cửa và phải sống 
trong những nhà tạm trú và/hoặc các trung tâm di 
tản. Các nhóm người dân tộc thiểu số tại huyện 
Hướng Hóa và Đa Krông của tỉnh Quảng Trị đã được 
xác định là một trong những nhóm đối tượng đặc 
biệt dễ bị tổn thương trong lần thiên tai này. 

Một đánh giá chung được thực hiện bởi CARE và 15 
tổ chức khác vào tháng 10/2020 đã cho thấy, mặc 
dù các cơ quan địa phương như Hội Liên hiệp Phụ 
nữ, Hội chữ thập đỏ và các tổ chức phi chính phủ địa 
phương khác có nguồn lực để hỗ trợ, họ cũng vẫn 
gặp phải nhiều thách thức do phạm vi và mức độ 
nghiêm trọng của thiên tai lần này, đòi hỏi các nguồn 
lực hỗ trợ bổ sung từ các tổ chức nhân đạo có kinh 
nghiệm, trong đó có CARE. 

Trong bối cảnh đó, CARE phối hợp cùng Ban Dân tộc 
tỉnh Quảng Trị ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp nhằm cải thiện 
điều kiện vệ sinh và cung cấp các nhu yếu phẩm (cả 
tiền mặt và hàng phi thực phẩm) cho người dân bị 
thiệt hại ở 16 xã thuộc 3 huyện Hướng Hóa, Đa  Krông 
và Hải Lăng trong sáu tháng sau bão. 

CARE Cứu trợ Khẩn cấp
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