
Governments of Vietnam and ASE-
AN are aware and taking action and 
rapid response at regional level

OBJECTIVES

Strengthen and build the capacity of 
local authorities and communities 
within FBEA responsive mechanism

Build capacity, provide guidance and coaching among ASEAN and 
representatives from member states.

HOW WILL THE PROJECT WORK?

Build capacity of  local authorities and communities on risk reduction and 
resilience, forecast-based early actions and rapid response by strengthening 
awareness and resilience;

Demonstrate gender, age, and disability inclusive FBEA responsive 
mechanism on flood and drought along with cash distribution and seed-
funding for CSOs;

Develop  gender,  age,  disability  inclusive responsive/child protection guideline 
on flood and drought, document success and lessons learned, collect evidence, 
research, and develop knowledge products for wider dissemination on FBEA;

Develop and influence VNDMA on FBEA standard guidelines on drought and 
flood; 

Organise joint advocacy workshops and policy dialogues to engage multi-
stakeholders and ensure FBEA is included in disaster management action; 

Initiated and implemented by the consortium 
of three international NGOs in Vietnam 
namely CARE, Plan, and World Vision, in 
collaboration with local partners, the project 
aims to enhance inclusive and gender-
responsive forecast-based early action for 
effective disaster preparedness among 
ASEAN countries, with a specific focus on 
Vietnam. 

The target province, Quang Tri, which is 
affected annually in typhoon seasons, with 
numerous river and stream systems and hilly 
and narrow terrain, is at risk of floods and 
flash floods. In Binh Thuan province, drought 
has led to a reduction in crop production and 
cultivation area, increased livestock diseases, 
and a shortage of water. While in Hochiminh 
city and the suburban areas, the extent and 
severity of health effects from heat-waves 
are recorded. The most affected population 
in these provinces and city are unprepared 
for severe weather due to their poor living 
conditions and often do not have money to 
buy new items, repairs, or build back better.

The project aims to achieve two results, 
focusing on (i) building and strengthening the 
capacity of local authorities and communities 
and (ii) advocating for and ensuring action is 
taken to adapt and coordinate efforts within 
FBEA and rapid response.

The project will target a minimum of 6,578 
direct at-risk and hard to reach communities, 
local CSOs and authorities, national and 
regional duty bearers during the course of 
18-month, with particular emphasis on the 
needs and contexts of women and girls, and 
other traditionally excluded groups.

Enhancing Inclusive and Gender-responsive Forecast-based 
Early Action for Effectiveness Disaster Preparedness in 

Vietnam and at Regional Level (FBEA-SEA)

Participants
Communities; CSOs; authorities 

and duty bearers

Locations
Thanh and Thuan commune, 

Huong Hoa district, in Quang Tri 
procinve;  

Thuan Hoa and Dong Tien com-
mune, Ham Thuan Bac district, 

Binh Thuan province, 
and Ho Chi Minh City

Visit www.care.org.vn or http://plan-international.org/vietnam or https://wvi.org.vn for more information.

Donor

Partners



Chính phủ Việt Nam và ASEAN nhận 
thức và có hành động, phản ứng 
nhanh ở cấp khu vực

MỤC TIÊU

Tăng cường và xây dựng năng lực 
của chính quyền địa phương và cộng 
đồng trong cơ chế đáp ứng FBEA

Xây dựng năng lực, hướng dẫn và huấn luyện giữa các nước ASEAN và đại 
diện từ các quốc gia thành viên.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Nâng cao năng lực của chính quyền địa phương và cộng đồng về giảm thiểu 
rủi ro và tăng khả năng phục hồi, hành động sớm dựa trên dự báo và phản 
ứng nhanh bằng cách tăng cường nhận thức và khả năng tự lực;
Thực hiện cơ chế hỗ trợ dựa trên cảnh báo có tính đến các yếu tố giới, tuổi  
tác và tình trạng khuyết tật bằng cách hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình và tổ 
chức xã hội thực hiện các sáng kiến phòng tránh rủi ro thiên tai.
Xây dựng hướng dẫn phòng ngừa thiên tai có tính đến yếu tố giới, độ tuổi, tình 
trạng khuyết tật / bảo vệ trẻ em; tài liệu hóa can thiệp thành công và bài học 
kinh nghiệm, thu thập bằng chứng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tri 
thức để thúc đẩy thực hiện rộng rãi khung FBEA;

Xây dựng và vận động Tổng cục Phòng chống Thiên tai thực hiện các hướng 
dẫn tiêu chuẩn của FBEA về phòng ngừa hạn hán và lũ lụt;

Tổ chức các hội thảo vận động và đối thoại chính sách để thu hút nhiều bên 
liên quan và đảm bảo FBEA được đưa vào hoạt động quản lý thiên tai;

Được khởi xướng và thực hiện bởi ba tổ chức 
phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam là CARE, 
Plan và World Vision, phối hợp với các đối tác 
địa phương, dự án FBEA-SEA hướng tới tăng 
cường hành động sớm dựa trên dự báo, mang 
tính bao trùm và đáp ứng giới, để ứng phó với 
thiên tai hiệu quả trong khu vực ASEAN, với 
trọng tâm cụ thể là Việt Nam.

Tỉnh Quảng Trị có hệ thống sông suối đa dạng 
và địa hình đồi núi hẹp; hàng năm, vào mùa 
mưa bão, người dân chịu nhiều ảnh hưởng và 
thường trực nguy cơ hứng chịu thiên tai như 
lụt lội hay lũ quét. Tại Bình Thuận, hạn hán đã 
làm giảm sản lượng và diện tích canh tác, gia 
tăng dịch bệnh, thiếu nước sinh hoạt. Trong khi 
tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, 
hiện tượng nắng nóng gay gắt xuất hiện và kéo 
dài đã gây không ít ảnh hưởng tới sức khỏe và 
cuộc sống của mọi người. Người dân bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất ở các tỉnh, thành này 
không được chuẩn bị để ứng phó với điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt do điều kiện sống thiếu 
thốn và thường không thể trang trải cho nhu 
cầu vật dụng mới, sửa chữa hoặc xây dựng lại 
cơ sở vật chất tốt hơn.

Dự án hướng tới hai kết quả, tập trung vào (i) 
xây dựng và tăng cường năng lực của chính 
quyền và cộng đồng địa phương và (ii) vận 
động và đảm bảo hành động thích ứng cũng 
như phối hợp các nỗ lực theo thiết kế của 
khung FBEA và phản ứng nhanh.

Dự án hướng tới tối thiểu 6.578 người dân 
tại những cộng đồng khó tiếp cận và thường 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của các hiện tượng 
thời tiết cực đoan; các tổ chức xã hội dân sự 
và chính quyền địa phương, những người thi 
hành công vụ tại Việt Nam và khu vực trong 
suốt 18 tháng, đặc biệt chú trọng đến nhu cầu 
và hoàn cảnh của phụ nữ và trẻ em gái, và các 
nhóm yếu thế khác.

Hành động dựa trên Dự báo mang tính Toàn diện và Đáp ứng Giới 
nhằm Tăng cường Hiệu quả của Công tác Phòng ngừa Thiên tai 

ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á (FBEA-SEA)

Đối tượng tham gia
Cộng đồng, các tổ chức xã hội, cơ 

quan chính quyền và người thi 
hành công vụ 

Địa điểm
Xã Thanh và Thuận, Huyền Hường 

Hóa, Tỉnh Quảng Trị; 

Xã Thuận Hòa và Đông Tiến, Huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;

và thành phố Hồ Chí Minh

Truy cập trang web www.care.org.vn or http://plan-international.org/vietnam or https://wvi.org.vn để biết thêm thông tin.
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