
    

 
 

THÔNG TIN BÁO CHÍ 

Hội thảo giới thiệu dự án “Hành động sớm dựa trên cảnh báo khu vực Đông Nam Á”  

Quảng Trị, ngày 27 tháng 10 năm 2021 - Tổ chức Plan International Việt Nam (Plan) phối hợp với Hội chữ 

thập đỏ tỉnh Quảng Trị và CARE Quốc tế tại Việt Nam (CARE) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Hành động 

sớm dựa trên cảnh báo - FBEA SEA” tới đại biểu từ các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã. 

Được thực hiện từ nay tới tháng 12 năm 2022 tại 4 xã thuộc hai huyện Hướng Hóa, Quảng Trị và Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận và 3 phường ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án FBEA-SEA dự kiến sẽ hỗ trợ cho hơn 

6.500 người nâng cao kỹ năng điều hành và ứng phó với các rủi ro do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt 

như lụt lội, hạn hán và nắng nóng theo khung hoạt động của cơ chế hành động sớm dựa trên cảnh báo. Dự 

án được thực hiện bởi Plan, CARE và tổ chức Tầm nhìn Thế giới và các đối tác, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ 

quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự - Ủy ban Châu Âu (ECHO). 

Tại hội thảo, các đối tác dự án và các bên liên quan sẽ tìm hiểu rõ mục tiêu; kết quả mong đợi; phương 

pháp tiếp cận đổi mới trong ứng phó thiên tai thông qua cảnh báo sớm và hành động sớm; và phương thức 

thực hiện các hoạt động can thiệp của dự án. 

Tại Việt Nam, và đặc biệt tại các tỉnh miền Trung, hàng năm lũ lụt gây ra thiệt hại về nhân mạng và tài sản. 

Các tổ chức quốc tế và trong nước đã có nhiều nỗ lực giảm thiểu tác động của lũ lụt nói riêng và thiên tai 

nói chung – vốn ngày càng tăng về cấp độ và quy mô.  

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình hình biến đổi khí hậu đã gây ra những diễn biến khó lường trong thời tiết. 

Người dân trong tỉnh thường xuyên phải đối mặt và chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, trong khi diễn 

biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, không theo quy luật như trước đây, tần suất tăng lên, cường 

độ ngày càng mạnh hơn rõ rệt.  

Những nỗ lực để cứu trợ và phục hồi cuộc sống hậu thiên tai thường tốn kém chi phí cũng như đòi hỏi nhiều 

nỗ lực kịp thời. Thay vì giải ngân sau khi thiên tai diễn ra, cơ chế hành động sớm và giải ngân sớm cho hộ 

gia đình và cộng đồng dựa trên  trên khung thời gian cảnh báo do các nhà khoa học đưa ra,  việc sử dụng 

các nguồn lực hỗ trợ nhân đạo sẽ hiệu quả hơn nhiều và cùng lúc nâng cao khả năng chống chịu của cộng 

đồng trước thiên tai.  



    

 
 
Ở quy mô ngoài Việt Nam, dự án (FBEA SEA) sẽ thúc đẩy thực hiện các hành động sớm trên cơ sở dự báo 

nhằm giúp các quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai có hiệu quả, với bằng chứng là 

các nỗ lực điển hình được thực hiện tại Việt Nam. 

Tại hội thảo, thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Phòng NN-PTNT huyện Hướng Hóa, Plan và CARE sẽ được ký 

kết trên cơ sở đạt được đồng thuận về kế hoạch thực hiện Dự án, vai trò trách nhiệm chính của các đối tác 

và bên liên quan. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thành, Quản lý Nhóm dự án từ CARE cho biết “Củng cố năng lực cho 

chính quyền địa phương và cộng đồng nhằm ứng phó, thích ứng với rủi ro thiên tai, đặc biệt có cơ chế hành 

động sớm dựa trên dự báo thiên tai là những ưu tiên chiến lược của CARE trong giai đoạn 2021-2025. CARE 

tin tưởng rằng sự phối hợp giữa các tổ chức và các bên đối tác sẽ mang lại những tác động tích vực và bền 

vững cho cộng đồng, nâng cao năng lực ứng phó với rủi ro thiên tai và xây dựng cuộc sống an toàn hơn”. 

Cũng tại buổi Hội thảo, ông Lưu Quang Đại, Quản lý Chất lượng và Phát triển Chương trình, Plan Việt Nam 

khẳng định: “Hỗ trợ cộng đồng triển khai các hành động sớm dựa trên dự báo là một cách tiếp cận mới, 

nhằm giúp cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu trước các tác động của thiên tai từ bị động sang thế 

chủ động. Chúng tôi mong muốn rằng dự án sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cơ quan quản lý trung 

ương và địa phương để phương pháp hành động sớm dựa trên cảnh báo được triển khai mở rộng phù hợp 

với bối cảnh của Việt Nam.“ 

Hội thảo sẽ tạo nền móng cho sự hợp tác giữa Plan Việt Nam, CARE Việt nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng 

Trị, các đối tác kỹ thuật liên quan tại tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, và hai xã Thanh và Thuận trong ứng 

phó thiên tai thông qua cảnh báo sớm và hành động sớm. 

 

Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ 

Bà Phạm Trang Nhung 

Điều phối viên báo chí  

Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam 

Email: nhung.phamtrang@plan-international.org 

ĐT: +84 906 252 213 

https://plan-international.org/vietnam 

Bà Nguyễn Thị Kiều Trang 

Quản lý Truyền thông và Tiếp thị 

CARE Quốc tế tại Việt Nam 

Email: nguyenthikieu.trang@care.org.vn 

DĐ: +84 904 879 991 

www.care.org.vn | Theo dõi thêm tại   

mailto:nguyenthikieu.trang@care.org.vn
http://www.care.org.vn/
https://www.facebook.com/CAREinVietnam
https://www.instagram.com/careinvietnam/
https://twitter.com/CareVietnam
https://www.youtube.com/c/CAREInternationalinVietnam


    

 
 
Thông tin dành cho ban biên tập 

Về tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam 

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo, năng động và đã hợp tác với các đối tác quốc tế và Việt Nam từ 

năm 1989 thực hiện hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến sự phát triển bình đẳng nằm ở việc giải 

quyết những nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và bất công xã hội đang khiến một số nhóm dân số bị tổn thương 

và bị đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu 

vùng xa và nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở khu vực đô thị được hưởng lợi ích bình đẳng từ tiến trình 

phát triển của đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng. Để tìm hiểu 

thêm về chúng tôi, vui lòng truy cập www.care.org.vn và www.facebook.com/CAREinVietnam . 

 

Về tổ chức Plan International tại Việt Nam 

Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển tập trung vào trẻ em, đặc biệt là quyền bình đẳng cho trẻ em gái. 

Plan International đã có hơn 80 năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại hơn 75 quốc gia trên toàn thế giới. Plan 

International bắt đầu làm việc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam từ năm 1993. Chương trình của chúng tôi hướng 

đến các nhóm cần được ưu tiên, cụ thể là trẻ em gái vị thành niên bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số và nữ thanh niên 

nhập cư tại cả khu vực nông thôn và thành thị trên 3 lĩnh vực: Kỹ năng làm cha mẹ đảm bảo bình đẳng giới để hỗ trợ 

và phát triển trẻ thơ toàn diện; Phòng chống bạo lực dựa trên cơ sở giới và phát huy khả năng lãnh đạo của trẻ em 

gái; Đào tạo nghề và xây dựng tương lai cho trẻ em gái, đảm bảo các em được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh cả về thể 

chất lẫn tinh thần, giúp các em có thể chủ động quyết định tương lai của chính bản thân.  

Chúng tôi tin tưởng rằng trẻ em gái có khả năng thay đổi thế giới. Vì vậy tham vọng của Plan International là đồng 

hành cùng các em đảm bảo 2 triệu trẻ em gái trên đất nước Việt Nam đến năm 2022 được học tập, lãnh đạo, ra 

quyết định và phát triển. 

Theo số liệu tháng 6 năm 2019, tại Việt Nam, có 363,053 trẻ em gái và 305,260 trẻ em trai được hưởng lợi trực tiếp 

từ các chương trình của Plan International và hơn 15,856,924 trẻ em (trong đó 7,647,982 là trẻ em gái), được hỗ trợ 

gián tiếp từ các hoạt động truyền thông và gây ảnh hưởng về quyền trẻ em gái. 

Chúng tôi đồng hành cùng trẻ em, thanh niên, đối tác, những người ủng hộ để cùng tạo nên sự thay đổi.  

 

Về Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự - Ủy ban Châu Âu (ECHO) 

Liên minh châu Âu và các nước thành viên là nhà tài trợ viện trợ nhân đạo hàng đầu thế giới. Hỗ trợ cứu trợ là một 

biểu hiện của tình đoàn kết của châu Âu với những người gặp khó khăn trên khắp thế giới. Nó nhằm mục đích cứu 

sống, ngăn ngừa và giảm bớt đau khổ của con người, đồng thời bảo vệ sự toàn vẹn và phẩm giá con người của các 

nhóm dân cư bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng nhân tạo. 

Thông qua bộ phận Hoạt động Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự, Liên minh Châu Âu giúp đỡ hàng triệu nạn 

nhân của các cuộc xung đột và thảm họa mỗi năm. Với trụ sở chính tại Brussels và mạng lưới văn phòng hiện 

trường toàn cầu, EU cung cấp hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất trên cơ sở nhu cầu nhân đạo. 

 

Về dự án “Hành động sớm dựa trên cảnh báo khu vực Đông Nam Á” (FBEA-SEA) 

• Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng (7/2021 – 12/2022) 

• Đơn vị tài trợ: ECHO (Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự - Ủy ban Châu Âu) 

http://www.care.org.vn/
http://www.facebook.com/CAREinVietnam


    

 
 

• Địa bàn thực hiện: Dự án được thực hiện trong 18 tháng (từ 7/2021 đến 12/2022) ở cấp vùng (Đông Nam 

Á), và quốc gia (Việt Nam). Tại Bangkok, Thái Lan: sẽ triển khai các hoạt động can thiệp cấp khu vực như 

vận động chính sách, đối thoại, tham gia các diễn đàn và nhóm công tác cấp khu vực. Tại tỉnh Quảng Trị: 

thực hiện các can thiệp đối với loại hình thiên tai lũ lụt tại xã Thanh và Thuận, huyện Hướng Hóa. Tại tỉnh 

Ninh Thuận: các can thiệp đối với loại hình thiên tai hạn hán tại xã Đông Tiến và Thuận Hòa, huyện Hàm 

Thuận Bắc. Tại thành phố Hồ Chí Minh: các can thiệp giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với nhóm cư 

dân dễ bị tổn thương tại 3 phường.  

• Đối tượng hưởng lợi: 

6.578 người hưởng lợi (ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương: trẻ em gái, phụ nữ, người già, người khuyết tật, người 

dân tộc thiểu số, và đối tác địa phương). 

• Đối tác  

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN), Hội Chử thập đỏ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, UBND các xã dự án, và các đối tác kỹ thuật nhà nước/tư nhân. 

• Tổng ngân sách: EUR 153.955,31  

• Mục tiêu dự án:  

Thúc đẩy thực hiện các hành động sớm trên cơ sở dự báo nhằm giúp các quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị sẵn sàng 

ứng phó thiên tai có hiệu quả, với trọng tâm là Việt Nam. FBEA SEA sẽ thực hiện mục tiêu chính này thông qua các 

hoạt động can thiệp nâng cao nhận thức, củng cố năng lực và tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng và 

tổ chức liên quan ở địa phương, hỗ trợ họ áp dụng các khung hành động và hướng dẫn hiện có thành các quy trình 

hoạt động chuẩn phù hợp với bối cảnh thực tế cũng như các hoạt động dự phòng ứng phó thiên tai.   

• Kết quả mong đợi: 

Kết quả 1: nâng cao năng lực của chính quyền địa phương và cộng đồng. Áp dụng cơ chế thực hiện hành động sớm 

dựa vào dự báo ứng phó lũ lụt (tại Quảng Trị), hạn hạn (Bình Thuận) và nắng nóng (tp Hồ Chí Minh) bao quát các vấn 

đề về độ tuổi, giới, và tình trạng khuyết tật. Các hoạt động hành động sớm dựa vào dự báo và ứng phó nhanh được 

điều chỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần giảm thiểu tác động của loại hình thiên tai được chọn 

can thiệp với trọng tâm ưu tiên phụ nữ, trẻ em gái, hộ nghèo, người khuyết tật và người bản địa. Dự án liên kết và 

hợp lực cùng chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng chính phủ đang thực hiện tại các xã dự án.  

Kết quả 2: Chính phủ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á nhận thấy rõ lợi ích và áp dụng mô hình, và phối hợp ở 

cấp khu vực các trong lĩnh vực hành động sớm dựa vào dự báo. Tại Việt Nam, Liên minh thực hiện dự án (Plan, Care, 

World Vision) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Đức, Nhóm Công tác về Quản lý thiên tai (DMWG), Nhóm Công tác về 

Biến đổi khí hậu (CCWG) và các tổ chức khác để vận động chính phủ Việt Nam đưa vào áp dụng các hướng dẫn tiêu 

chuẩn về hành động sớm dựa vào dự báo. 

• Hợp phần dự án: 

Hợp phần 1: xây dựng và tăng cường năng lực của chính quyền và cộng đồng địa phương trong khuôn khổ cơ chế 

hành động sớm dựa trên dự báo. 

Hợp phần 2: vận động và đảm bảo thực hiện các biện pháp nhằm thích ứng và điều phối các hoạt động hành động 

sớm dựa trên cảnh báo và phản ứng nhanh. 


