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Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh
hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu

• Thiên tai (bão lụt, hạn hán) ngày
càng tăng thêm về số lượng và
mức độ nghiêm trọng

• Việt Nam là một trong những
quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều
nhất của biến đổi khí hậu
– Nước biển dân

– Lũ lụt

– Xâm nhập mặn

• Việt Nam góp phần làm biến đổi
khí hậu: Tỉ lệ phát thải của Việt
Nam vượt quá mức độ tăng
trưởng GDP

• Tốc độ đô thị hóa ngày càng cao



Biến đổi khí hậu tác động đến người dân
và các lĩnh vực sản xuất

Người dân GDP Nghèo đói



70% dân số Việt Nam 
phải hứng chịu rủi ro ngập úng

Mật độ dân số trên
và dưới cao độ nền
10m tại Việt Nam

(Khu vực màu đỏ có
cao độ nền dưới 10m



Thích ứng với Ngập úngThích ứng với Ngập úng



Chương trình Chống ngập úng

Chúng tôi giúp cứu người và hỗ trợ người dân bảo vệ
nhà ở và nguồn thu nhập khỏi ngập lụt tại Việt Nam

• Thời gian thực hiện: 2012 – 2016 (có khả năng SECO hỗ trợ tài
chính đến năm 2019)

• Địa điểm: 5 đô thị duyên hải quy mô vừa (Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Sóc Trăng) và cấp quốc gia; bổ sung Cà
Mau, Rạch Giá và Long Xuyên

• Đối tác chính: Bộ Xây dựng (BXD) và UBND các tỉnh

• Hợp phần: Hợp phần quốc gia và hợp phần tỉnh

• Khả năng hợp tác với khu vực tư nhân: Kiểm soát rủi ro thiên tai

• Khả năng hợp tác với trường đại học của Đức và Việt Nam: Lập
mô hình rủi ro ngập úng



Thích ứng với Môi trường: Ô nhiễm nước



Chương trình Quản lý Nước thải

Chúng tôi hỗ trợ bảo vệ nước – nguồn gốc của sự sống – khỏi bị
ô nhiễm từ hộ gia đình và các ngành công nghiệp tại Việt Nam 

• Thời gian thực hiện: từ 2005 
thông qua 4 giai đoạn, hiện
đang ở giai đoạn 4;

• Đối tác chính trị: Bộ Xây dựng
• 9 tỉnh tham gia: Bắc Ninh, Hải

Dương, Nghệ An, Cần Thơ, Trà
Vinh, Sóc Trăng, Hòa Bình, 
Lạng Sơn và Sơn La

• Hội Cấp thoát nước là đối tác
về đào tạo

Thể chế hóa và nhân
rộng giải pháp để
thực hiện rộng rãi

(BXD, VWSA)

9 tỉnh thực
hiện
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