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Báo Cáo Giảm Thiểu Rủi Ro Thảm Họa Toàn Cầu 2011 được chuẩn bị trong khi thảm họa 
tiếp tục cướp đi mạng sống và sinh kế của hàng triệu người. Tác động của trận động đất thảm 
khốc tháng Một năm 2010 ở Haiti và lũ lụt ở Pakistan tháng Bảy năm 2010 đã chỉ ra mối liên 
hệ mật thiết giữa thảm họa và đói nghèo. Đồng thời, khi Báo cáo này được xuất bản, lũ lụt ở 
Ôxtrâylia, động đất ở Christchurch, New Zealand, động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân 
tàn phá Đông Bắc Nhật Bản là lời cảnh tỉnh tàn khốc rằng các quốc gia phát triển cũng gặp 
nguy cơ thảm họa. Ít được biết đến hơn là hàng trăm thảm họa nhỏ hơn do thay đổi bất 
thường của thời tiết gây ra thiệt hại lớn cho Benin, Brazil, Colombia, Philippines và các quốc 
gia khác. Những thảm họa này cho thấy những khiếm khuyết trong phát triển, tăng trưởng 
kinh tế và việc người dân sống trong những vùng nguy cơ cao tiếp tục tạo ra rủi ro.  Thêm 
vào đó, thảm họa ở Nhật Bản chỉ ra những rủi ro và tổn thương mới liên quan tới sự phức hợp 
và phụ thuộc lẫn nhau của các hệ thống công nghệ mà xã hội hiện đại ngày càng phụ thuộc 
vào.  

Báo Cáo Giảm Thiểu Rủi Ro Thảm Họa lần thứ hai của Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa ra thông 
tin cập nhật giúp hiểu và phân tích rủi ro thảm họa trên toàn cầu. Sử dụng một lượng lớn số 
liệu mới, đã được cải thiện, Báo cáo phân tích xu thế và mô hình rủi ro thảm họa trên toàn 
cầu, ở cấp khu vực và quốc gia. Đồng thời, hơn 130 quốc gia đã tự đánh giá về tiến độ thực 
hiện Khung Hành Động Hyogo (HFA), góp phần đưa ra một bức tranh toàn cầu hoàn chỉnh 
hơn về các nỗ lực giảm thiểu rủi ro thảm họa cấp quốc gia.  

Các phát hiện cho thấy lý giải được thiệt hại do thảm họa gây ra là bước đầu trong tiến tới 
việc chịu trách nhiệm và đánh giá rủi ro thảm họa.  Điều chỉnh các công cụ phát triển sẵn có 
như hệ thống lập kế hoạch đầu tư công cộng quốc gia, cung cấp ngân sách có điều kiện và các 
chương trình tạo công ăn việc làm tạm thời có thể giúp hàng triệu người dân ở các vùng nguy 
cơ cao tiếp cận các nỗ lực quản lý rủi ro thảm họa. Các chiến lược này cũng quan trọng đối 
với thích ứng với biến đổi khí hậu và đạt được các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ.  

Cơ Quan Chiến Lược Giảm Thiểu Thiên Tai Quốc Tế của LHQ (UNISDR) điều phối việc 
chuẩn bị Báo cáo này với sự hợp tác của rất nhiều các đối tác trên toàn cầu. Trong số đó, Liên 
Minh Châu Âu, chính phủ Nhật Bản, Na Uy, Thụy Sĩ và Mỹ đã đóng góp tài chính cho Báo 
cáo. Rất nhiều các quốc gia và tổ chức đã cung cấp nhân lực và tài liệu kỹ thuật cho việc 
nghiên cứu, hội thảo và thực hiện các đề tài cần thiết cho Báo cáo. 
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Tóm Tắt Các Phát Hiện Chính 
 
XU HƯỚNG RỦI RO: THIỆT HẠI KINH TẾ TĂNG LÊN, TỶ LỆ TỬ VONG GIẢM 

• Rủi ro thiệt mạng trong bão hay lũ lụt hiện nay thấp hơn so với 20 năm trước ngoại trừ đối với những 
người sống ở các quốc gia có GDP thấp và hệ thống quản trị yếu. 

• Thiệt hại kinh tế tiếp tục tăng ở tất cả các khu vực và đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế của các quốc gia 
có thu nhập thấp. 

• Rủi ro thảm họa trên diện rộng phản ánh cách thức phát triển. 

• Rủi ro diện rộng hiện nay có thể trở thành rủi ro cao độ trong tương lai. 

• Thảm họa tác động tiêu cực sâu sắc tới trẻ em và gây ra di dời nội bộ. 
 
HẠN HÁN: RỦI RO CHƯA HIỆN HỨU 

• Hạn hán tác động rõ nét nhất tới sản xuất nông nghiệp và thiệt hại lớn lan sang các lĩnh vực kinh tế 
khác.  

• Trên toàn cầu, hạn hán vẫn còn là rủi ro chưa hiện hữu và ở cấp địa phương, tác động kinh tế xã hội 
của hạn hán phân bổ không đều, tập trung vào các hộ nghèo ở nông thôn. 

• Có lẽ rõ nét hơn bất cứ một loại rủi ro thảm họa nào khác, rủi ro hạn hán là do các quyết định và lựa 
chọn phát triển kinh tế xã hội gây ra. 

 
CÁC NỐ LỰC TOÀN CẦU: HIỆU QUẢ CỦA KHUNG HÀNH ĐỘNG HYOGO 

• Số lượng cũng như chất lượng báo cáo tiến độ thực hiện Khung Hành Động Hyogo (HFA) là bằng 
chứng về sự gia tăng quan tâm tới giảm thiểu rủi ro thảm họa.  

• Thảo luận về các chỉ số và tiến độ giúp xây dựng một sự hiểu biết và tiếng nói chung. 

• Mặc dù các quốc gia đã đạt được nhiều tiến bộ về cảnh báo sớm và sẵn sàng ứng phó, vẫn còn nhiều 
thách thức trong việc giải quyết các nguyên nhân sâu xa gây ra rủi ro.  

• Nhận thức cộng đồng và về bình đẳng giới chưa được quan tâm đầy đủ.  

• Đầu tư vào quản lý rủi ro thảm họa đặc biệt là ở cấp ngành và địa phương còn rất hạn chế. 
 
KHÁM PHÁ RỦI RO: NHÌN THẤY CÁC SỰ ĐÁNH ĐỔI ĐỂ RA LỰA CHỌN SÁNG SUỐT 

• Mức độ rõ rệt của thiệt hại thường xuyên và khả năng thiệt hại cao nhất đủ gây sốc khiến các Chính 
phủ đưa ra hành động. 

• Các Chính phủ chịu phần lớn thiệt hại – và hiếm khi có nguồn tài chính dự phòng để chi trả các khoản 
này. 

• Các Chính phủ cần ra quyết định về mức rủi ro họ sẵn sàng chịu và mức mà họ có khả năng chuyển 
giao. 

• Một tập hợp cân bằng các chiến lược quản lý rủi ro trong tương lai, khắc phục rủi ro hiện thời và đền bù 
là cách thức hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu rủi ro thảm họa và hỗ trợ phát triển. 

 
ĐỊNH HƯỚNG LẠI PHÁT TRIỂN: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO THẢM HỌA 

• Cần xác định lại phát triển, đảm bảo tính nhậy cảm với rủi ro khí hậu và thảm họa.  

• Mức độ đầu tư cho quản lý rủi ro thảm họa hiện nay chỉ là “chú lùn” so với đầu tư công cộng 

• Các công cụ bảo trợ xã hội hiện nay có thể được điều chỉnh, giúp cho hàng triệu người với chi phí gia 
tăng không đáng kể. 

• Các chương trình công ăn việc làm tạm thời có thể đóng góp vào việc tạo ra năng lực giảm thiểu rủi ro 
ở cộng đồng. 

• Quản lý rủi ro thảm họa dựa trên hệ sinh thái thường đem lại tỷ lệ lợi ích - chi phí cao, hấp dẫn. 

• Các cách tiếp cận cũ về lập kế họach và quản lý tài nguyên đất đã không thành công.  

• Cách tiếp cận có sự tham gia một cách thật sự đem lại cơ hội mở rộng các sáng kiến từ địa phương. 

 
CẢi TỔ QUẢN LÝ RỦI RO 

• Để đảm bảo tính chặt chẽ giữa chính sách và kế hoạch, trách nhiệm tổng thể cho quản lý rủi ro thảm 
họa cần được giao tới cấp Bộ với thẩm quyền chính trị cao. 

• Ở những nơi năng lực địa phương hạn chế, cách tiếp cận phi tập trung hóa tăng dần có thể là cách 
thức tốt nhất. 

• Quyền được nhận thông tin về rủi ro thảm họa đóng vai trò trung tâm trong việc tạo ra áp lực xã hội và 
trách nhiệm giải trình.  

• Để đảm bảo sự tham gia của người dân và các cộng đồng bị ảnh hưởng, cần có sự thay đổi trong văn 
hóa quản lý hành chính công. 
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Các yếu tố chính cho thành công trong quản lý rủi ro thảm họa (DRM) 
ở các cấp quản lý nhà nước và các lĩnh vực phát triển được xác định trong 

Báo Cáo Giảm Thiểu Rủi Ro Thảm Họa Toàn Cầu 2011 
 

CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ RỦI RO 
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Xu thế rủi ro: thiệt hại về người 
giảm, nhưng thiệt hại kinh tế 
tăng  

Ghi nhận những yếu tố còn chưa chắc chắn 
và thay đổi trên toàn cầu, Báo cáo Đánh Giá 
Giảm Thiểu Rủi Ro Thảm Họa Toàn Cầu 
2011 đưa ra một số tin đáng khích lệ. Rủi ro 
thiệt mạng đối với các hiểm họa chính liên 
quan tới thời tiết giảm trên toàn cầu, kể cả ở 
châu Á, nơi những rủi ro này tập trung nhiều 

nhất. Gần như trên toàn thế giới, rủi ro thiệt 
mạng do bão nhiệt đới hay lũ hiện nay đã 
thấp hơn so với năm 1990. 

Rủi ro thiệt mạng trong một trận bão hay 
lũ hiện nay đã giảm so với 20 năm 
trước. 

Xu thế này đặc biệt đáng khích lệ khi so 
sánh với sự gia tăng nhanh chóng số dân 

Đầu tư vào giảm thiểu rủi ro 

Sử dụng phân tích lợi ích – 
chi phí để tập trung vào các 
rủi ro có thể giảm thiểu một 

cách hiệu quả nhất và đem lại 
lợi ích kinh tế xã hội 

 

Chịu trách nhiệm 

Xây dựng hệ thống kiểm kê 
thảm họa quốc gia nhằm 

giám sát một cách hệ thống 
thiệt hại và đánh giá rủi ro 

ở các cấp, sử dụng mô 
hình xác suất 

 

Lường trước và chia sẻ các rủi 
ro không thể giảm thiểu được 

Đầu tư và chuyển giao rủi ro 
nhằm bảo vệ khỏi các thiệt hại 

thảm khốc; lường trước và chuẩn 
bị sẵn sàng đối với các rủi ro đang 

gia tăng và chưa mô hình hóa 
được 

Đưa ra qui chế giám 
sát phát triển đô thị 

và địa phương 

Sử dụng quy hoạch và 
lập ngân sách có sự 
tham gia nhằm nâng 
cấp các khu định cư 
không chính thức, 

phân bổ đất và thúc 
đẩy xây dựng an toàn 

Bảo vệ hệ sinh thái 

Áp dụng định giá và 
quản lý các dịch vụ 
môi trường có sự 

tham gia và lồng ghép 
cách tiếp cận dựa 

trên hệ sinh thái vào 
quản lý rủi ro thảm 

họa 

Cung cấp bảo trợ 
xã hội 

Áp dụng chuyển tiền 
mặt có điều kiện và 
các cơ chế công ăn 
việc làm tạm thời; 

kết hợp bảo hiểm và 
vốn vay vi mô, cân 

nhắc tới nền tảng xã 
hội và ngưỡng 

Sử dụng các hệ 
thống lập kế hoạch 

và đầu tư công quốc 
gia 

Đưa đánh giá rủi ro 
vào tiến trình lập kế 
hoạch phát triển và 
đầu tư quốc gia và 

ngành 

 

Chịu trách nhiệm giải 
trình 

Đảm bảo trách nhiệm 
giải trình xã hội và tính 
minh bạch thông qua 
tăng cường thông tin 

đại chúng, sử dụng cơ 
chế phân bổ ngân sách 

và khen thưởng dựa 
trên kết quả thực hiện 

 

Tăng cường đối tác 

Áp dụng một văn 
hóa quản lý hành 

chính công mới, hỗ 
trợ các sáng kiến 

của địa phương và 
dựa trên các đối tác 
giữa chính quyền và 

xã hội dân sự 

Chia sẻ quyền lực 

Xây dựng các chức 
năng phi tập trung 
hóa, chia tầng; sử 
dụng nguyên tắc 

chuyển giao quyền 
lực cho cấp thấp nhất 
và phân quyền theo 

cấp phù hợp bao gồm 
cả ngân sách và cho 

xã hội dân sự 

Thể hiện cam kết 
chính trị 

Giao trách nhiệm 
quản lý rủi ro thảm 

họa và thích ứng với 
biến đổi khí hậu tới 
từng Bộ, với thẩm 

quyền chính trị nhất 
định đối với việc lập 
kế hoạch và đầu tư 

quốc gia 
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sống trong các vùng nguy cơ cao. Từ năm 
1970, tần xuất bão nhiệt đới không tăng 
nhưng tỷ lệ dân số “dễ gặp rủi ro” đã tăng 
rất nhanh, số dân sống trong các vùng nguy 
cơ cao đối với bão đã tăng gần gấp ba lần 
trên toàn cầu. 

... trừ những người sống ở các quốc gia 
có GDP thấp hay hệ thống quản trị yếu 

Rủi ro thiệt mạng do tất cả các hiểm họa liện 
quan tới khí hậu tiếp tục tập trung ở các 
quốc gia có GDP thấp hay hệ thống quản trị 
yếu, số người thiệt mạng trong thảm họa tiếp 
tục tăng ở các quốc gia có năng lực quản lý 
rủi ro kém. Lũ lụt vào tháng Tám năm 2010 
ở Pakistan cướp đi 1,700 mạng sống, gây ra 
9.7 tỷ USD thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nông 
trại và nhà ở cũng như các thiệt hại trực tiếp 
và gián tiếp khác, nêu bật lên các thách thức 
trong giảm thiểu rủi ro lũ lụt.1 Trong khi đó, 
ngay ở Nam Á, rủi ro thiệt mạng do lũ đã 
giảm từ năm 2000 và thấp hơn so với năm 
1990. 

Nếu năm năm sau khi ký Khung Hành Động 
Hyogo, có một lý do nào để ăn mừng thì đây 
chính là lý do đó mặc dù giảm tỷ lệ tử vong 
chỉ một góc nhỏ được chiếu sáng trong một 
căn phòng tràn ngập bóng tối. Tăng trưởng 
kinh tế nhanh ở rất nhiều nước thu nhập thấp 
và trung bình đã cải thiện phát triển con 
người và giảm nghèo cho hàng triệu người. 
Tuy nhiên, tiến bộ này cũng gắn liền với sự 

gia tăng nhanh chóng việc tiếp xúc với hiểm 
họa của nhiều tài sản kinh tế.  Đặc biệt ở các 
nước có thu nhập cao hơn, rủi ro mất tài sản 
trong thảm họa tăng nhanh hơn nhiều so với 
tốc độ gây dựng được tài sản đó. Mặc dù các 
quốc gia đang tăng cường năng lực quản lý 
rủi ro và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, 
tiến bộ này không đủ nhanh hay hiệu quả so 
với sự gia tăng tiếp xúc với hiểm họa – tăng 
tiếp xúc với hiểm họa có nghĩa là gia tăng 
rủi ro.  

Thiệt hại kinh tế tiếp tục gia tăng ở tất 
cả các khu vực và đe dọa nghiêm trọng 
nền kinh tế của các nước có thu nhập 
thấp 

Ước tính rủi ro thiệt hại kinh tế liên quan tới 
lũ lụt và bão nhiệt đới gia tăng ở tất cả các 
khu vực (Hình 1). Tỷ trọng GDP của toàn 
thế giới có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão đã 
tăng từ 4.13% vào năm 1970 lên 4.47% 
trong năm 2010, trong khi giá trị tuyệt đối 
đã tăng ba lần tới hơn 1.5 nghìn tỷ USD. Sự 
gia tăng rủi ro thiệt hại kinh tế liên quan tới 
bão là cao nhất ở các nước thu nhập cao với 
tỷ lệ này lên đến 262%. Điều này cho thấy 
nền kinh tế mạnh cũng không thể giảm thiểu 
rủi ro thiệt hại về kinh tế do thảm họa, kể cả 
ở các nước OECD.  

Các trận lũ năm 2011 ở Đức và Úc cho thấy 
ngay cả các quốc gia có thu nhập cao cũng 
đang phải vật lộn với sự gia tăng tiếp xúc 

Hình 1  

Tỷ lệ % 
thay đổi rủi 
ro thiệt hại 
kinh tế, sự 
tiếp xúc và 
tính dễ bị 
tổn thương 
đối với bão 
nhiệt đới, 
1980–2010 
(so với 
1980) 
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với hiểm họa mặc dù những sự gia tăng này 
cần được xem xét, đối chiếu một cách thận 
trọng.  Về giá trị tuyệt đối, thiệt hại kinh tế 
do lũ ở Nam Á nhỏ hơn rất nhiều so với các 
nước OECD, nhưng so với GDP của các 
quốc gia Nam Á, thiệt hại này có tỷ lệ cao 
hơn 15 lần. Vì vậy, mặc dù rủi ro thiệt hại 
kinh tế của các nước OECD có thể tăng 
nhanh hơn, rủi ro này đe dọa nền kinh tế của 
các quốc  gia OECD ít hơn nhiều so với đa 
số các quốc gia có thu nhập thấp và trung 
bình.  

Trong tổng số thiệt hại do thảm họa diện 
rộng gây ra (thảm họa diện rộng là các thảm 
họa gây thiệt hại ít khốc liệt, liên quan tới 
các sự kiện có tần suất cao), gần 97% có liên 
quan tới thời tiết. Mặc dù không gây ra tỷ lệ 
tử vong cao, các thảm họa này là nguyên 
nhân của phần lớn thiệt hại về hạ tầng cơ sở 
địa phương, nhà ở và sinh kế của các hộ gia 
đình và cộng đồng có thu nhập thấp. Sự gia 
tăng lũy thừa về thiệt hại do lũ cục bộ, sạt 
lở, cháy và bão ở các nước có thu nhập thấp 
và trung bình chỉ ra rằng rủi ro được hình 
thành cùng với tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ 
nhà bị tàn phá trên gia tăng dân số ở 21 
nước và quốc gia đã tăng gần 6 lần so với 
những năm 1990 (Hình 2), nhanh hơn nhiều 
so với sự gia tăng rủi ro thiệt hại kinh tế do 
các thảm họa lớn2, phản ánh việc rủi ro hình 
thành do tăng trưởng kinh tế nhanh đang 
được chuyển sang các hộ và cộng đồng có 
thu nhập thấp, những người được hưởng lợi 
ít nhất từ tăng trưởng kinh tế. 

Rủi ro thảm họa trên diện rộng phản 
ánh cách thức phát triển kinh tế 

Phân tích rủi ro thảm họa trên diện rộng cho 
thấy một thách thức cơ bản trong tiến trình 
phát triển hiện nay là làm sao tăng cường 
năng lực quản lý rủi ro đủ nhanh để giải 
quyết sự gia tăng tiếp xúc với hiểm họa của 
người dân và tài sản gia khi kinh tế tăng 
trưởng. Rủi ro diện rộng xuất hiện cùng với 
phát triển và trực tiếp hình thành từ các yếu 
tố như qui hoạch và quản lý đô thị hóa 
không tốt, suy thoái môi trường và đói 
nghèo. Thiệt hại do thảm họa diện rộng gây 
ra và các tác động của chúng lên y tế, giáo 
dục, nghèo đói do cơ cấu và di dân hầu như 
không tính toán được ở tất cả các quốc gia 
và không đưa ra được bức tranh mất mát 
thực tế.  Đồng thời, động đất ở Haiti cũng 
chỉ ra rằng rủi ro diện rộng hôm nay có thể 
trở thành rủi ro cao độ trong tương lai khi 
chúng được tích lũy ở những khu vực tiếp 
xúc với các hiểm họa lớn như động đất hay 
bão. 

Rủi ro diện rộng hôm nay có thể trở 
thành rủi ro cao độ trong tương lai 

Khả năng giải quyết các nguyên nhân sâu xa 
gây ra rủi ro của một quốc gia là một chỉ số 
về năng lực quản lý rủi ro của quốc gia đó. 
Nhìn chung, các quốc gia có nền quản trị 
yếu và gặp nhiều khó khăn trong giải quyết 
các nguyên nhân gây ra rủi ro là các quốc 
gia có thu nhập thấp hoặc trung bình (Hình 
3). Các quốc gia có năng lực quản lý rủi ro 
thấp nhất như Afghanistan, Haiti hay Chad 
cũng là các quốc gia đang có xung đột, 
không ổn định hay có những phát triển lệch 
lạc khiến họ cách xa không chỉ so với các 
nước có thu nhập cao mà cả các nước có thu 
nhập thấp và trung bình nhưng thành công 
trong lĩnh vực này. Một số các nước thu 
nhập trung bình như Costa Rica hay Chile 
có năng lực quản lý rủi ro tương đối cao. 
Nhưng ngay cả ở các nước này, trong khi tỷ 
lệ người chết do thảm họa giảm, thiệt hại về 
nhà ở tiếp tục gia tăng, một lần nữa chỉ ra 
rằng giảm thiểu tính dễ bị tổn thương không 
bù đắp được sự gia tăng tiếp xúc với hiểm 
họa khi kinh tế tăng trưởng.  

Hình 2 
Số nhà 
bị hỏng 
trên 
một 
triệu 
dân/ 

năm 
(sử 
dụng 
21 cơ 
sở dữ 
liệu) 
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Thảm họa ảnh hưởng sâu sắc tới trẻ em 
và gây ra di dời nội bộ 

Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương. Ước tính 
hàng năm có ít nhất 66 triệu trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi cả thảm họa diện rộng và thảm 
họa cao độ.4  Thảm họa diện rộng làm giảm 
tỷ lệ tới trường ở Bolivia, Indonesia, Nepal 
và Việt Nam. Trẻ em gái dường như bị ảnh 
hưởng nhiều nhất: khoảng cách về giới trong 
việc phổ cập giáo dục tiểu học tăng lên đáng 
kể sau các thảm họa diện rộng. Tác động tới 
sức khỏe của trẻ em cũng cần được đánh giá 
đầy đủ. Thảm họa diện rộng làm gia tăng 
các ca tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi ở 
Bolivia, suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 3 tuổi ở 
Nepal và gia tăng tử vong sơ sinh ở Việt 
Nam. Điều này chỉ ra sự cần thiết phải quan 
tâm hơn tới tính dễ bị tổn thương và nhu cầu 
của trẻ em. 

Thảm họa cũng dẫn tới việc nhiều người 
phải di dời. Ước tính lũ lụt ở Pakistan năm 
2010 khiến 6 triệu người cần chỗ cư trú. Lũ 
năm 2008 ở Ấn Độ cũng khiến ngần ấy 
người dân phải dời khỏi nơi sinh sống của 
mình. Các thảm họa diện rộng gây ra 
khoảng 1/5 tổng số nhà bị thiệt hại, là một 
nguyên nhân không hiện hữu khiến người 
dân phải di dời với một thực tế là những 
người bị ảnh hưởng trong các thảm họa đó 

thường ít khi nhận được cứu trợ nhân đạo.  

Tuy Báo cáo này không đưa ra xu thế rủi ro 
thiệt mạng do động đất, phát triển kinh tế và 
đô thị hóa nhanh ở các vùng có nguy cơ 
động đất tại các quốc gia thu nhập thấp và 
trung bình đã dẫn tới sự gia tăng lũy thừa số 
người và tài sản tiếp xúc với hiểm họa. Tỷ lệ 
tử vong cao do động đất xẩy ra năm 2010 ở 
Haiti không phải là trường hợp cá biệt. Các 
thành phố khác như Dhaka ở Bangladesh đại 
diện cho các thảm họa đang chờ xảy ra trong 
tương lai.  

Các quốc gia cũng đang đối diện với một 
loạt các rủi ro mới gắn liền với các hiểm họa 
có tần số xuất hiện rất thấp như núi lửa phun 
hay thời tiết cực đoan trong không gian  và 
các hình mẫu mới của tính dễ bị tổn thương 
liên quan tới sự phức hợp và phụ thuộc lẫn 
nhau của các hệ thống công nghệ mà xã hội 
hiện đại phụ thuộc vào: năng lượng, viễn 
thông, tài chính và ngân hàng, giao thông, 
tài nguyên nước và vệ sinh, vv. Thảm họa 
hạt nhân do sóng thần ở Fukushima, Nhật 
Bản chỉ ra rằng tính dễ bị tổn thương mới đã 
nhân rộng rủi ro thảm họa và có thể gây ra 
sự sụp đổ bậc thang và móc nối của hệ thống 
ở các cấp khác nhau, rất khó có thể tính toán  
nhưng có thể khuyếch đại tác động ở cấp lũy 
thừa. 

Hình này thể hiện sự kết hợp giữa năng lực quản lý rủi ro của các quốc gia so với sự giàu sang của họ theo 
phân loại vùng thu nhập của Ngân hàng Thế giới. Gần 90% quốc gia có năng lực mạnh nhất là các quốc 
gia thu nhập cao. Ngược lại, các quốc gia thu nhập thấp và trung bình chiếm gần 95% của đường ngũ phân 
vị với năng lực thấp nhất. Sự xếp loại này dựa trên một phân tích về các chỉ số rủi ro thảm họa xác định 
trong Báo Cáo Giảm Thiểu Rủi Ro Thảm Họa năm 2009  (GAR09): nghèo đói, quản trị đô thị và địa phương 
yếu kém, suy giảm hệ sinh thái và tính hiệu quả của chính phủ và trách nhiệm giải trình. Mỗi một phần năm 
được chia ra dựa trên số lượng quốc gia nằm trong hạng phân loại của Ngân hàng thế giới 

Hình 3 
Năng lực 
quản lý 
rủi ro và 
phân loại 
quốc gia 
theo 
Ngân 
hàng thế 
giới 
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Hạn hán: rủi ro chưa hiện hữu 

So với các hiểm họa khác, hiểu biết về rủi ro 
hạn hán rất hạn chế và việc quản lý rủi ro 
này còn nhiều bất cập. Hạn hán khí hậu là 
một hiện tượng khí hậu hơn là một “hiểm 
họa”. Hiện tượng này chỉ trở thành hiểm họa 
khi trở thành hạn hán nông nghiệp hay thủy 
văn, phụ thuộc vào các yếu tố khác ngoài 
lượng mưa.  

Tác động của hạn hán rõ nét nhất trong 
sản xuất nông nghiệp, với thiệt hại đáng 
kể lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế 
khác. 

Do không có số liệu hệ thống hay một mô 
hình đánh giá rủi ro hạn hán toàn cầu đáng 
tin cậy, Báo cáo này không thể đưa ra một 
đánh giá trên toàn thế giới về đặc thù và xu 
thế rủi ro hạn hán. Tuy vậy, các bằng chứng 
biểu lộ khá rõ mức độ và sự liên quan lẫn 
nhau giữa ảnh hưởng của hạn hán với tỷ lệ 
tử vong, sự thịnh vượng, sinh kế nông thôn, 
an ninh lương thực và sản xuất nông nghiệp 
(Hình 4), phát triển kinh tế và đô thị, di dân, 
xung đột, môi trường và chi tiêu công.  

Nhờ tiến bộ trong cảnh báo sớm và sẵn sàng 
ứng phó, tỷ lệ tử vong cao do hạn hán ở 
Saharan châu Phi những năm 1970s đã 
không lặp lại. Tuy nhiên, tác động kinh tế xã 
hội của hạn hán vẫn phân bổ không đều, tập 
trung chủ yếu vào các hộ nghèo nông thôn 
sống bằng sản xuất nông nghiệp tự cung dựa 
vào lượng mưa.  

Trên toàn thế giới, hạn hán vẫn là rủi ro 
chưa hiện hữu và ở địa phương tác 
động kinh tế xã hội của hạn hán phân 
bổ không đều, tập trung chủ yếu vào 
các hộ nghèo nông thôn 

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nhanh, 
quản lý tài nguyên nước không phù hợp đe 
dọa tới sự bền vững của kinh tế vùng và các 
trung tâm đô thị. Tuy vậy, chỉ có một vài 
nước có ghi lại một cách hệ thống thiệt hại 
do hạn hán gây ra hay có chính sách ở cấp 
quốc gia về đánh giá rủi ro hạn hán. Điều 
này có nghĩa là hạn hán vẫn còn là một rủi 
ro chưa hiện hữu bất chấp ảnh hưởng của nó 
tới sản xuất nông nghiệp, sinh kế nông thôn 
và nền kinh tế đô thị và nông thôn. Ví dụ, 
trong các vụ hạn hán gần đây, sản lượng 
nông nghiệp giảm 20–40 phần trăm ở 
Caribbean, gây thiệt hại 2.34 tỷ USD ở Úc.6 
và 75% nông dân bị mất trắng mùa màng 
một vụ ở Cộng Hòa Ả Rập Syrian.7  

Có lẽ rõ nét hơn bất cứ rủi ro thảm họa 
nào, rủi ro hạn hán là do các quyết định 
và lựa chọn kinh tế xã hội 

Điều gì khiến lượng mưa ít trở thành thảm 
họa? Rủi ro hạn hán được hình thành bởi vô 
số các yếu  tố môi trường, kinh tế và xã hội, 
tất cả đều làm gia tăng tính dễ tổn thương và 
nguy cơ đối với  người dân và nền kinh tế. 
Dưới đây là các nguyên nhân chính gây ra 
rủi ro hạn hán thủy văn và nông nghiệp, dù 
vậy không phải tất cả các nguyên nhân này 
đều được cân nhắc trong lập kế hoạch phát 
triển. 

 

Hình 4 

Thiệt 
hại mùa 
màng 
liên 
quan 
tới hạn 
hán ở 
Mozam
bique, 
1990–
20095 
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Giảm lượng mưa, biến động và biến đổi 
khí hậu. Lượng mưa trung bình hàng năm 
giảm ở rât nhiều vùng trong thế kỷ vừa qua. 
Ở những nơi sức ép về tài nguyên nước gia 
tăng, kể cả các giai đoạn hạn không khắc 
nghiệt cũng trở thành hạn hán thủy văn hay 
nông nghiệp. 

Nghèo đói và tính dễ bị tổn thương ở 
nông thôn. Các hộ nông thôn nghèo mà sinh 
kế phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp tự 
cấp dựa vào mưa có nguy cơ cao và rất dễ bị 
tổn thương đối với hạn hán trong khi có ít 
khả năng nhất trong việc khắc phục hay 
thích ứng với tác động. Cả các trận hạn hán 
nhỏ cũng có thể dẫn đến sụt giảm sản lượng 
và tàn phá sinh kế của họ. 

Gia tăng nhu cầu nước do đô thị hóa, 
công nghiệp hóa, du lịch và gia tăng kinh 
doanh nông nghiệp. Tăng trưởng kinh tế ở 
các lĩnh vực như du lịch với mức tiêu thụ 
nước cao hơn 3 đến 10 lần so với tiêu dùng 
hộ gia đình có thể dẫn đến sự gia tăng nhu 
cầu, mâu thuẫn với sự suy giảm tài nguyên 
nước nếu không được quản lý một cách thận 
trọng.  

Quản lý tài nguyên đất và nước không 
phù hợp. Các phương thức canh tác và nuôi 
trồng nông nghiệp không phù hợp là các yếu 
tố góp phần tạo ra rủi ro hạn hán, có thể xẩy 
ra ở cả những vùng có lượng mưa cao hơn 
trung bình hay thậm chí đang gia tăng. 

Quản lý rủi ro yếu kém hoặc không hiệu 
quả. Do thiệt hại và tác động của hạn hán 
không được ghi lại một cách hệ thống và 
chủ yếu ảnh hưởng tới sự sinh tồn của các 
hộ dân nông thôn, thường có ít hay gần như 
không có mối quan tâm chính trị tới việc 
giảm thiểu rủi ro hạn hán một cách nghiêm 
túc. 

Bất chấp tiến bộ trong dự báo, cảnh báo sớm 
và ứng phó, chỉ một số ít các quốc gia đã 
xây dựng chính sách hay thể chế nhằm giải 
quyết các nguyên nhân gây ra rủi ro hạn hán 
và hạn hán ít khi được đưa vào các chính 
sách hay thể chế giảm thiểu rủi ro thảm họa. 

Các cơ quan khí tượng có thể được trang bị 
đầy đủ để đánh giá và cảnh báo ngày càng 
chính xác, tuy nhiên họ không có trách 
nhiệm giải quyết các nguyên nhân gây rủi ro 
hạn hán như sử dụng đất, quản lý tài nguyên 
nước, phát triển đô thị và bảo trợ xã hội. 

Các yếu tố này làm gia tăng tính dễ bị tổn 
thương và nguy cơ. Vì vậy, biến tăng cường 
quản lý rủi ro hạn hán thành một phần trong 
quản lý rủi ro thảm họa có tính nền tảng cho 
việc duy trì chất lượng cuộc sống ở các quốc 
gia bị ảnh hưởng. Báo cáo này chỉ đưa ra 
một số nhìn nhận sâu ban đầu về sự phức 
hợp của rủi ro hạn hán toàn cầu, hiểu biết và 
khám phá đầy đủ toàn bộ vấn đề là thách 
thức cần phải được giải quyết trong những 
năm tới. 

 

Các nỗ lực toàn cầu: tác động 
của Khung Hành Động Hyogo 

Báo cáo của các Chính phủ chỉ ra những 
bước tiến cơ bản trong việc thực hiện mục 
tiêu và mục đích của HFA, đặc biệt trong 
tăng cường quản lý thảm họa và các chính 
sách giúp thúc đẩy khía cạnh này (Hình 5). 
Động lực lớn cho việc thực hiện HFA cũng 
đang được gây dựng thông qua các nỗ lực 
cấp vùng và tiểu vùng. 
 

Số lượng và chất lượng báo cáo tiến độ 
HFA chứng tỏ mối quan tâm gia tăng 
đối với giảm thiểu rủi ro thảm họa  

Số lượng và chất lượng báo cáo của các 
quốc gia cho thấy sự gia tăng mối quan tâm 
về chính trị đối với giảm thiểu rủi ro. 82 
quốc gia và vùng lãnh thổ đã chuẩn bị Báo 
cáo Giữa kỳ cho giai đọan 2009–2011 với 
tổng số 133 báo cáo. Tiến trình chuẩn bị báo 
cáo do các chính phủ, các cơ quan liên chính 
phủ, các chính quyền địa phương ở cấp quốc 
gia, vùng và địa phương thực hiện. Các cơ 
quan này đã tham vấn với các ngành chủ 
chốt bao gồm nông nghiệp, tài nguyên nước, 
giao thông, y tế và giáo dục. 
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Kiểm điểm tiến độ thực hiện HFA ở nhiều 
cấp đã giúp các quốc gia phản ánh được nỗ 
lực của mình nhằm tăng cường năng lực và 
xác định điểm mạnh, điểm yếu ở cấp địa 
phương, quốc gia và vùng. Với việc đưa ra 
một khuôn khổ giúp cho việc phân tích, tiến 
trình này thúc đẩy lập kế hoạch chiến lược 
và hướng tới đưa ra hành động.  

Thảo luận về các chỉ số và tiến độ đã 
giúp xây dựng một tiếng nói và hiểu biết 
chung 

Khi các chính phủ cùng với các bên tham 
gia từ cộng đồng, xã hội dân sự và khối 
nghiên cứu kiểm điểm việc thực hiện HFA, 
truyền thông được cải thiện và sự xây dựng 
đồng thuận gia tăng. Đặc biệt, thảo luận về 
các chỉ số và tiến độ đã giúp đưa ra một 
tiếng nói và hiểu biết chung, thúc đẩy một 
đối thoại thực sự giữa các cơ quan chính phủ 
và xã hội dân sự.  

Trong khi đã có tiến bộ đáng kể về cảnh 
báo sớm và sẵn sàng ứng phó, các 
quốc gia vẫn gặp nhiều khó khăn trong 
giải quyết các nguyên nhân sâu xa gây 
ra rủi ro 

Việc lồng ghép giảm thiểu rủi ro vào lập kế 
hoạch đầu tư công, phát triển đô thị, lập kế 
hoạch và quản lý môi trường và bảo trợ xã 
hội tiếp tục là một thánh thức. Chỉ có một số 
quốc gia báo cáo việc ghi lại có hệ thống 

những thiệt hại hay đánh giá rủi ro. Dưới 
một nửa các quốc gia này thực hiện đánh giá 
đa rủi ro và dưới một phần tư thực hiện các 
đánh giá này theo một chuẩn mực nhất định. 
Mặc dù các con số này đáng quan ngại, báo 
cáo của một số quốc gia đã phản ánh sự hiểu 
biết ngày càng sâu sắc về những yếu tố phức 
hợp trong lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thảm 
họa.  Đã nhận thấy các bước tiến khả quan 
với việc các quốc gia bước đầu điều chỉnh 
các công cụ phát triển nhằm giảm thiểu rủi 
ro thảm họa. 

Nhận thức cộng đồng và về bình đẳng 
giới chưa được quan tâm đầy đủ 

Hai thách thức cơ bản khác vẫn tồn tại đó là 
bình đẳng giới và giáo dục.  Năm 2009, chỉ 
có 20% quốc gia báo cáo về những thành 
tựu cơ bản trong việc lồng ghép giới vào 
giảm thiểu rủi ro thảm họa và con số này 
không tăng sau hai năm. Nhận thức cộng 
đồng về rủi ro và cách thức giảm thiểu là 
yếu tố cơ bản trong việc tăng cường trách 
nhiệm giải trình và đảm bảo thực hiện quản 
lý rủi ro thảm họa nhưng chỉ có 20 quốc gia 
báo cáo đã có tiến bộ cơ bản về khía cạnh 
này. 

Đầu tư vào quản lý rủi ro thảm họa, đặc 
biệt là trong các ngành và ở cấp địa 
phương còn vô cùng hạn chế 

Không ngạc nhiên khi việc thiếu đánh giá 

 Hình 5  

Tiến độ 
thực hiện 
HFA trên 
toàn cầu: 
đánh giá kết 
quả trung 
bình cho 
điểm từ 1 
(không 
đáng kể) tới 
5 (toàn 
diện) 
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rủi ro và tính toán thiệt hại khiến các quốc 
gia gặp khó khăn cho việc giải trình đầu tư 
về quản lý rủi ro thảm họa.  Hầu hết các 
quốc gia ở các vùng địa lý và mức thu nhập 
khác nhau báo cáo về tiến bộ rất hạn chế 
trong việc cung cấp nguồn lực cho tăng 
cường năng lực quản lý rủi ro. Nguồn lực 
phân bổ cho các ngành và địa phương cho 
quản lý rủi ro thảm họa còn hạn hẹp hơn 
nữa, chỉ có 26 quốc gia báo cáo đã phân bổ 
ngân sách cho địa phương. 

Rất nhiều các tổ chức vùng và liên quốc gia 
đã xây dựng thành công các khuôn khổ và 
chiến lược giảm thiểu rủi ro. Mặc dù vậy, 
thách thức trong quản lý rủi ro xuyên biên 
giới vẫn còn tồn tại. Tiến bộ trong hợp tác 
vùng vẫn còn chậm và bị cản trở bởi cam 
kết của các quốc gia thành viên, thiếu nguồn 
lực, các ưu tiên và trách nhiệm mâu thuẫn 
nhau giữa các cơ quan chính phủ. Đồng thời, 
các khuôn khổ vùng thường không ràng 
buộc về pháp lý hay không có biện pháp chế 
tài đối với việc không tuân thủ cũng là một 
cản trở lớn cho việc thực hiện một cách hiệu 
quả.  Mặc dù có những thách thức này, đã có 
một số sáng kiến xuyên biên giới thành công 
như giữa các nước Ả Rập, chỉ ra những việc 
có thể thực hiện được.  

 

Khám phá rủi ro: cân bằng các 
yếu tố để đưa ra lựa chọn sáng 
suốt 

Sự khẩn thiết về kinh tế chính trị của giảm 
thiểu rủi ro thảm họa vẫn bị lảng tránh. Các 
cá nhân có xu hướng trừ hao giá trị những 
mất mát trong tương lai và hệ quả là không 
sẵn lòng đầu tư hôm nay cho một ngày mai 
an toàn hơn. Các chính trị gia với tầm nhìn 
hạn chế xung quanh các kỳ bầu cử ngắn hạn 
thậm chí có khuynh hướng ít quan tâm hơn. 
Các thảm họa lớn có thể tạo ra động lực xã 
hội cho giảm thiểu rủi ro nhưng không phải 
lúc nào cũng được chuyển thành cam kết 
bền vững. Đồng thời, trong khi đầu tư tăng 
cường cho sẵn sàng ứng phó ít khi có tác 

động tới các mối quan tâm kinh tế, chính trị 
bất di bất dịch, giải quyết một cách nghiêm 
túc các yếu tố hình thành rủi ro chắc chắn sẽ 
làm được điều này. 

Khi thiệt hại, tác động và rủi ro thảm họa 
được tính đến một cách đầy đủ, sự rõ ràng 
của khả năng thiệt hại trong tương lai sẽ đủ 
để gây sốc với các chính phủ và khiến họ 
hành động. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tính 
toán thiệt hại và các mô hình xác suất sẽ 
thúc đẩy các quyết định có cân nhắc kỹ 
lưỡng hơn dựa trên đánh giá chi phí, lợi ích 
và tính toán cân bằng các yếu tố trong đầu tư 
công cộng.  

Mức độ thiệt hại thường xuyên và khả 
năng thiệt hại tối đa sẽ đủ để gây sốc và 
khiến các Chính phủ hành động 

Thiệt hại kinh tế do thảm họa sẽ rất lớn. Ở 
Colombia, ước tính thiệt hại hàng năm do 
thảm họa lên tới gần 1% GDP. Mặc dù con 
số này nhỏ hơn so với mất mát do thất 
nghiệp theo chu kỳ, thiệt hại do thảm họa 
cao hơn chi phí cho lạm phát ở mức 5% và 
tương đương với chi phí của xung đột có vũ 
trang. Thêm vào đó, khả năng thiệt hại tối đa 
của thảm họa có chu kỳ lặp lại 500 hay 
1,000 năm vào khoảng 2.3 hay 2.9% GDP, 
tương đương với thiệt hại của các cuộc 
khủng hoảng tài chính những năm 1980s và 
1990s.8 Những con số này chỉ ra rằng nếu 
việc ra quyết định dựa trên đánh giá hiện 
thực về chi phí và lợi ích kinh tế-xã hội, tầm 
quan trọng của quản lý rủi ro thảm họa trong 
chính sách công cần được đặt ngang tầm với 
kiểm soát lạm phát hay giải quyết xung đột 
có vũ trang. 

Ghép hai đồ thị khả năng thiệt hại tối đa và 
đánh giá thiệt hại thường xuyên do thảm họa 
diện rộng (Hình 6) cho thấy toàn bộ bức 
tranh về rủi ro mà các chính phủ đang đối 
mặt. Các tính toán về Colombia chỉ ra rằng 
chính phủ có thể phải chi từ 100,000 USD 
mỗi lần với số lần lên tới hàng trăm mỗi 
năm để giải quyết thiệt hại tài sản công cũng 
như tài sản cá nhân không được bảo hiểm 
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Hình 6 

Đường kết 
hợp thiệt 
hại vượt 
mức của 
Colombia, 
Mexico và 
Nepal9 
 

của các nhóm dân có thu nhập thấp và ít 
nhất là 30 năm một lần với số tiền lên tới 1 
tỷ USD.  

 
 

 

Ở Mê hi cô, không tính tới tác động của hạn 
hán và trong lĩnh vực nông nghiệp, chính 
phủ có thể phải chịu thiệt hại do thảm họa 
liên quan tới thời tiết lên tới hơn 1 triệu 
USD, ít nhất là 50 lần mỗi năm và hơn 1 tỷ 
USD ít nhất 6 năm một lần. Ở Nepal, chính 
phủ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với thiệt 
hại 1 triệu USD với gần 10 lần mỗi năm và 
gần 100 triệu USD hai năm một lần.10 

  

Các Chính phủ phải gánh chịu một phần 
lớn trong tổng thiệt hại và rất hiếm khi 
có nguồn tài chính dự phòng để chi trả  
cho các thiệt hại này. 

 
Đây là mức độ khả năng thiệt hại thực của 
các quốc gia nêu trên. Các con số chỉ ra mức 
độ ngân sách công cần thiết để một chính 
phủ có thể sửa chữa các tài sản công và hỗ 
trợ các hộ gia đình và cộng đồng thu nhập 
thấp phục hồi sau thảm họa. Trên thực tế, đa 
số các chính phủ không đảm đương được 
trách nhiệm phục hồi các thiệt hại đáng kể 
do các thảm họa nhỏ xảy ra thường xuyên vì 
những thiệt hại này thường được chuyển 
sang cho các hộ gia đình thu nhập thấp gánh 
chịu. Với một vài ngoại lệ đáng kể, các 
chính phủ thường ít khi được chuẩn bị sẵn 
sàng với nguồn tài chính dự phòng hay bảo 
hiểm để có thể chi trả cho khả năng bị thiệt 
hại tối đa trong một thảm họa ít khi xảy ra 
nhưng tàn khốc. Bị sốc bởi trách nhiệm chi 
trả mà họ chưa bao giờ đánh giá kỹ, các 

chính phủ buộc phải dựa vào hỗ trợ quốc tế 
mà thường là chậm và không chắc chắn cho 
phục hồi và tái thiết sau thảm họa. 

Các Chính phủ cần phải quyết định mức 
độ rủi ro họ sẵn sàng chịu và mức độ họ 
có thể chuyển giao 

Từ góc độ tài chính cho rủi ro, có ba chiến 
lược mà chính phủ có thể áp dụng để quản 
lý rủi ro thảm họa: giữ lại rủi ro, bảo hiểm 
cho rủi ro và/hoặc chuyển giao rủi ro đó cho 
các thị trường vốn (Hình 7). Lựa chọn chiến 
lược nào thực sự là một quyết định chính trị, 
dựa trên các cân nhắc như giá trị  thiệt hại 
hàng năm và khả năng thiệt hại cao nhất, 
khả năng tài chính hay năng lực đầu tư cho 

Tỷ lệ thiệt hại vượt mức 10 có nghĩa là khả năng thiệt hại tương ứng sẽ vượt quá 10 lần/năm 
đối với các sự kiến có tần xuất tái xuất hiện là 0.1 năm hay 1.2 tháng 
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giảm thiểu rủi ro, sự chấp nhận rủi ro về mặt 
xã hội và chính trị và khả năng tiếp cận tới 
các nguồn tài chính cho rủi ro. 

Các cơ quan hoạch định bảo hiểm ở một 
quốc gia thường yêu cầu công ty bảo hiểm 
đảm bảo dự trữ tới một giới hạn nhất định để 
trang trải rủi ro. Đây sẽ là hạn chế đối với 
chuyển giao rủi ro nếu doanh nghiệp bảo 
hiểm quyết định thiết lập một ngưỡng thiệt 
hại mà vượt quá ngưỡng đó thiệt hại sẽ 
không được bảo hiểm. Một ví dụ là ngưỡng 
7,6 tỷ đô la Mỹ với thời gian xuất hiện lại 
của rủi ro là 1.500 năm tại Colombia. Phí 
cho bảo hiểm rủi ro dưới mức  ngưỡng này 
được tính toán dựa vào mức độ lưu giữ, gọi 
là khấu trừ, có nghĩa là mức rủi ro mà chính 
phủ quyết định giữ lại. Trong trường hợp 
của Colombia, một khoản khấu trừ 1% có 
nghĩa là chính phủ sẽ giữ lại tổn thất trung 
bình hàng năm khoảng 200 triệu USD. Tùy 
thuộc vào mức độ rủi ro các chính phủ quyết 
định giữ lại và giảm thiểu nguy cơ, chi phí 
chuyển giao rủi ro có thể giảm đáng kể, ví 
dụ có thể lên tới 90% với 1% khấu trừ.11  

Một danh mục cân bằng giữa các chiến 
lược quản lý rủi ro tiềm năng, khắc phục 
và đền bù rủi ro là cách hiệu quả nhất 
để giảm thiểu rủi ro thảm họa và hỗ trợ 
phát triển 

Khi mức độ nguy cơ rủi ro tăng lên, chi phí 
cho giảm thiểu nguy cơ sẽ tăng theo cấp số 
nhân, trong khi khả năng nhận biết những 
lợi ích trong một thời gian nhất định giảm. 
Nhìn  chung, hiệu quả lợi ích - chi phí cao 
hơn khi các chính phủ đầu tư vào giảm thiểu 
rủi ro trên diện rộng mà họ cần giữ lại bằng 
cách kết hợp các chiến lược quản lý rủi ro 
tiềm năng và khắc phục rủi ro, hơn là khắc 
phục các thiệt hại dự kiến hàng năm.  Hiệu 
quả chi phí của mỗi chiến lược cần được 
đánh giá, ví dụ như so sánh giữa hoàn thiện 
các quyết định về xây dựng và sử dụng đất 
(chiến lược quản lý rủi ro tiềm năng) với 
việc gia cố các tòa nhà không an toàn, di dời 
cư dân sống trong các vùng nguy cơ cao tới 
những nơi ít nguy hiểm hơn, hoặc thực hiện 
các giải pháp giảm thiểu hiểm họa (chiến 
lược khắc phục rủi ro). 

Mặc dù khắc phục rủi ro thường có tỷ lệ lợi 
ích - chi phí tích cực, lường trước và tránh 
tạo ra rủi ro sẽ có hiệu quả chi phí cao hơn 
rất nhiều. Đầu tư cho khắc phục rủi ro có 
hiệu quả chi phí cao nhất nếu được trú trọng 
vào cải thiện các cơ sở hạ tầng quan trọng 
và dễ bị hư hại nhất thay vì đầu tư trải rộng 
cho nhiều tài sản ở các vùng nguy cơ cao. Ví 
dụ, tại Mexico tỷ lệ chi phí – lợi ích cho đầu 
tư vào củng cố các công trình công cộng có 
nguy cơ cao hấp dẫn hơn nhiều so với đầu tư 
vào 20% tài sản dễ bị hư hại nhất. 

Hình 7  

Chi phí của 
các chiến 
lược tài 
chính cho 
rủi ro trong 
các phân 
tầng khác 
nhau của 
rủi ro thảm 
họa12 
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Đầu tư cho khắc phục rủi ro với mục tiêu 
được xem xét đầy đủ, tính tới lợi ích về 
chính trị, kinh tế của việc tránh thiệt hại về 
con người và tài sản, giảm nghèo và tăng 
cường phát triển con người sẽ trở nên hấp 
dẫn hơn nhiều. Bảo đảm an toàn mạng sống 
có thể là một động lực mạnh mẽ hơn nhiều 
trong quản lý rủi ro thảm họa so với hiệu 
quả đơn thuần về mặt kinh tế. 

Các bối cảnh quốc gia khác nhau tạo nên các 
phân bố phân tầng rủi ro khác nhau, và 
tương ứng, là các chiến lược quản lý rủi ro 
tiềm năng, khắc phục và đền bù "tối ưu" 
khác nhau. Việc tính toán các mất mát do 
thảm họa và đánh giá toàn diện các rủi ro 
một cách có hệ thống không đảm bảo rằng 
các chính phủ sẽ đầu tư nhiều hơn nữa. Tuy 
nhiên các thông tin này có thể tác động 
khiến các chính phủ có trách nhiệm đối với 
phần rủi ro mình sở hữu, xác định sự cân 
bằng giữa các yếu tố có tính chiến lược khi 
đưa ra các quyết sách đối với việc có hay 
không đầu tư vào quản lý rủi ro thảm họa. 

Định hướng lại phát triển: Mở 
rộng quy mô quản lý rủi ro thảm 
họa 

Gia tăng tiếp xúc với nguy cơ và rủi ro một 
cách nhanh chóng và dễ dàng đang đẩy chi 
phí do thảm họa lên rất cao, trong khi các 
quốc gia và cộng đồng đang nỗ lực giảm 
thiểu tính dễ bị tổn thương của mình. Mối 
liên hệ giữa gia tăng chi phí và chính sách 
phát triển chưa được nghiên cứu một cách 
đầy đủ. Nhưng rõ ràng là bên cạnh việc 
giảm tỷ lệ tử vong do thảm họa, năng lực và 
tổ chức quản trị rủi ro hiện nay nhìn chung 
là chưa phù hợp. Cần phải có một cách tiếp 
cận mới, bắt buộc phải giải quyết rủi ro 
thảm họa tiềm ẩn bên trong, và đôi khi được 
tạo ra bởi quá trình phát triển. 

Thích ứng với biến đổi khí hậu 

Động lực cho hành động thích ứng với biến 
đổi khí hậu ở cấp quốc gia có thể do cảm 
nhận về cơ hội tiếp cận tới các nguồn tài 

chính cho biến đổi khí hậu nhiều hơn là do 
nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, do hầu hết các 
biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu 
cũng đồng thời giảm rủi ro, các biện pháp 
này cung cấp thêm phương tiện để thực hiện 
quản lý rủi ro thảm họa.  Điều đáng tiếc là 
cũng như với quản lý rủi ro thảm họa, đa số 
các sáng kiến cho đến nay được thực hiện 
như các dự án và chương trình đơn lẻ, mới 
đề cập tới một số rất ít các nguyên nhân hình 
thành rủi ro và chưa hoàn toàn lồng ghép 
vào lập kế hoạch phát triển. 

Cần phải xác định lại phát triển để nhạy 
cảm hơn với rủi ro do thảm họa và khí 
hậu 

Để các quốc gia có thể giảm thiểu tính dễ bị 
tổn thương một cách đáng kể cần phải có 
một cách tiếp cận khác, điều chỉnh các cơ 
chế phát triển hiện nay hướng tới giảm thiểu 
rủi ro và tăng cường khả năng thích ứng với 
khí hậu. May mắn là các quốc gia thu nhập 
thấp và trung bình có tính sáng tạo cao đã 
bắt đầu sử dụng các công cụ, ví dụ như cho 
việc đánh giá các quyết định đầu tư công 
cộng hay giảm nghèo do cấu trúc. Bằng cách 
trở nên nhạy cảm với rủi ro, các chính phủ 
có thể giải quyết các rủi ro đó trên quy mô 
lớn hơn nhiều và thực hiện được cả hai khía 
cạnh thích ứng với biến đổi khí hậu và quản 
lý rủi ro thảm họa với năng lực quản lý hành 
chính hiện có. Điều này có thể tránh hình 
thành các nguy cơ rủi ro mới và tạo ra các 
đồng lợi ích quan trọng cho xã hội. 

Đầu tư công cộng 

Ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung 
bình, đầu tư công thường vào khoảng 3-15% 
GDP. Hệ thống Đầu tư Công cộng Quốc gia 
của Peru đã phê duyệt khoản đầu tư khoảng 
10 tỷ USD trong năm 2008, trong đó một 
nửa sẽ do chính quyền địa phương điều 
hành. Trong khi đó, viện trợ phát triển của 
cùng năm đó chỉ là 266 triệu USD. Quy mô 
đầu tư công cộng hiện nay của các nước 
nghèo khiến cho cả đầu tư vào quản lý rủi ro 
thảm họa và thích ứng biến đổi khí hậu chỉ 
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là những “chú lùn”. Vì vậy, đưa đánh giá rủi 
ro thảm họa và đầu tư công cộng và đảm bảo 
việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro 
hiệu quả về chi phí có ý nghĩa rất lớn đối với 
mức rủi ro một quốc gia phải gánh và có thể 
giúp giảm rủi ro nhanh chóng và bền vững. 

Quy mô đầu tư công cộng hiện tại của 
các nước nghèo khiến đầu tư cho quản 
lý rủi ro thảm họa chỉ là “chú lùn” 

Có một số thách thức cần phải vượt qua để 
phát huy được những tiềm năng to lớn trên. 
Thứ nhất, mặc dù rủi ro thảm họa được đánh 
giá trong các thiết kế dự án đầu tư công 
cộng, không có một quá trình tương tự trong 
tiến trình lập kế hoạch trước đó. Vì vậy, các 
quyết định quy hoạch cấp cao, hoặc thâm 
chí có thể không có các quyết định này, có 
thể tạo ra những rủi ro không được đánh giá 
và giải quyết trước giai đoạn dự án. Thứ hai, 
việc đánh giá chi phí và lợi ích của giảm 
thiểu rủi ro đòi hỏi phải đánh giá rủi ro xác 
suất một cách toàn diện, mà hiện nay đa số 
các quốc gia vẫn chưa có. Cuối cùng, cơ chế 
mới để lập kế hoạch và ngân sách ở cấp địa 
phương, và quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn 
với xã hội dân sự và chính quyền địa 
phương là rất cần thiết cho đầu tư công cộng 
hiệu quả, bền vững và phù hợp với nhu cầu 
địa phương. 

Bảo trợ xã hội 

Bảo trợ xã hội, bao gồm cả các khoản hỗ trợ 
thanh toán và bảo hiểm rủi ro, không tự 
giảm thiểu rủi ro thảm họa, cũng không thay 
thế được cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ công cộng. Tuy nhiên, có hai lý 
do thuyết phục giải thích tại sao bảo trợ xã 
hội cần phải trở thành một phần của một 
chiến lược quản lý rủi ro toàn diện. 

Các công cụ bảo trợ xã hội hiện nay có 
thể được điều chỉnh để tiếp cận hàng 
triệu người với chi phí bổ sung tương 
đối thấp 

Các công cụ bảo trợ xã hội có thể tăng 
cường khả năng phục hồi sau thảm họa, 
giảm nghèo và thúc đẩy phát triển nguồn 
vốn con người13. Chúng cung cấp các vùng 
đệm tại những thời điểm cần thiết và tránh 
việc thiệt hại do thảm họa gây ra các tác 
động bậc thang khác cho hộ gia đình, như 
khiến trẻ em phải bỏ học, hoặc phải bán các 
tài sản giành cho sản xuất.14 vì đây thường là 
các chiến lược hộ gia đình dùng để đối phó 
với hậu quả tiêu cực lâu dài.15 Mặc dù những 
công cụ bảo trợ xã hội này không được thiết 
kế để đối phó với tác động của thảm họa, 
chúng có thể được điều chỉnh để giúp người 
dân gặp nguy cơ cao, ngăn ngừa đáng kể 
việc gia tăng số người bị ảnh hưởng sau 
thiên tai trong trung và dài hạn.16 Ví dụ 
chính phủ Chile đã mở rộng các khoản thanh 
toán từ các chương trình trợ giúp xã hội 
quốc gia tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
bởi trận động đất tháng Hai năm 2010. 

Thứ hai, rất nhiều trong số những công cụ 
này đã được cung cấp trên quy mô lớn. Hầu 
hết 114 triệu người dân ở châu Mỹ Latinh và 
vùng Caribê đã nhận được tiền chuyển có 
điều kiện như là một phương tiện để giảm 
nghèo đói cơ cấu trong vòng hai thập kỷ 
qua. Chương trình Đảm bảo Việc làm Quốc 
gia Mahatma Gandhi tại Ấn Độ tới được 
khoảng 68 triệu người chỉ riêng trong hai 
năm 2009-2010, và Chương trình Mở rộng 
các Việc làm Công cộng của Nam Phi, bắt 
đầu hoạt động từ năm 2004, đã cung cấp 
việc làm cho hơn 10% số người thất nghiệp 
ở quốc gia này17. Điều chỉnh các tiêu chí xác 
định mục tiêu và khung thời gian của các 
công cụ này có thể đem lại lợi ích cho nhiều 
nhóm dân sống trong các vùng nguy cơ 
thảm họa cao và dễ bị tổn thương với chi phí 
gia tăng không đáng kể. 

Các chương trình việc làm tạm thời, được 
xây dựng để giúp các cá nhân và cộng đồng 
trong những giai đoạn khó khăn, thường 
được thực hiện thông qua các dịch vụ công 
cộng cần nhiều lao động và xây dựng cơ sở 
hạ tầng như đường giao thông nông thôn, 
dọn dẹp đường phố hoặc trồng rừng. Các 
chương trình “việc làm lấy tiền mặt” có thể 
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góp phần giảm thiểu rủi ro khi tập trung xây 
dựng năng lực giảm nguy cơ rủi ro của cộng 
đồng. Các ví dụ tại Bangladesh, Ethiopia, 
Ấn Độ và Malawi đã cải thiện đáng kể việc 
kiểm soát lũ, bảo tồn nước và cơ sở hạ tầng 
thủy lợi, và giúp cải thiện tình trạng suy 
thoái đất.18 

Các chương trình việc làm tạm thời có 
thể đóng góp vào việc xây dựng năng 
lực giảm thiểu rủi ro của cộng đồng 

Các chương trình bảo trợ xã hội của chính 
phủ đang tiến tới hợp tác với bảo hiểm và tín 
dụng nhỏ theo cơ chế thị trường. Cung cấp 
nguồn vốn kịp thời sau thảm họa, các 
chương trình này giúp bảo vệ hộ gia đình 
khỏi thiệt hại và đẩy nhanh tiến trình phục 
hồi. Bảo hiểm vi mô hiện chỉ tiếp cận được 
tới một bộ phận rất nhỏ các hộ gia đình có 
nguy cơ cao và hỗ trợ nhưng không thể thay 
thế được các phương thức bảo trợ xã hội 
khác. Tuy vậy, các sáng kiến này đang ngày 
càng phù hợp hơn cho quản lý rủi ro thảm 
họa với các sản phẩm bảo hiểm mới dựa trên 
chỉ số gắn chi trả với các sự kiện có thể đánh 
giá được nguy cơ và thậm chí cả dự báo và 
bảo hiểm gắn liền với vốn vay nhằm thúc 
đẩy đầu tư cho giảm thiểu rủi ro.19 

Quản lý rủi ro thảm họa dựa trên hệ 
sinh thái 

Bảo vệ, phục hồi và tăng cường hệ sinh thái 
bao gồm cả rừng, đất ngập nước và rừng 
ngập mặn có hai lợi ích quan trong cho quản 
lý rủi ro thảm họa. Các hệ sinh thái lành 
mạnh có vai trò như hàng rào bảo vệ tự 
nhiên và vùng đệm chống lại nhiều hiểm 
họa thông qua tăng cường khả năng tự phục 
hồi bằng cải thiện sinh kế, sự sẵn có và chất 
lượng thức ăn và tài nguyên. Mặc dù giá trị 
của các hệ sinh thái rất khó xác định về mặt 
kinh tế, ước tính cho thấy các biện pháp có 
tính pháp lý làm giảm nguy cơ có thể đem 
lại tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị kinh tế 
của các dịch vụ môi trường. Ví dụ ở Mỹ, các 
vùng đất ngập nước ở vùng duyên hải hấp 
thu năng lượng từ sóng và có vai trò như 

“một con đê nằm ngang” đem lại lợi ích là 
23.2 tỷ $ hàng năm trong việc bảo vệ chống 
lại bão.20 

Quản lý rủi ro thảm họa dựa trên hệ 
sinh thái thường có tỷ lệ lợi ích – chi phí 
hấp dẫn 

Với những đồng lợi ích quan trọng trên, 
quản lý rủi ro thảm họa dựa trên hệ sinh thái 
thường đem lại tỷ lệ lợi ích – chi phí rất hấp 
dẫn so với các giải pháp công trình truyền 
thống. Kinh nghiệm trên toàn thế giới cho 
thấy quản lý rủi ro thảm họa dựa trên hệ sinh 
thái là một lựa chọn ngày càng hấp dẫn 
nhằm giải quyết các vấn đề đa dạng như 
quản lý lưu vực sông và ngập lụt đô thị, hạn 
hán và cháy rừng. Ví dụ, thành phố New 
York đã quyết định đầu tư 5.3 tỷ đô la vào 
công trình xanh đối với mái nhà, đường phố, 
vỉa hè nhằm giảm thiểu lũ lụt thay cho 6.8 tỷ 
đô la cho biện pháp xây đường ống và củng 
cố hồ chứa truyền thống.21 Cách tiếp cận này 
hứa hẹn đem lại đa lợi ích. Không gian xanh 
sẽ hấp thụ nhiều nước mưa và giảm sức ép 
lên hệ thống thoát nước đô thị, chất lượng 
không khí có khả năng được cải thiện và chi 
phí cho nước và năng lượng có thể giảm. 

Tuy nhiên, việc đánh giá thấp giá trị tiền tệ 
của dịch vụ môi trường là một rào cản quan 
trọng cho áp dụng quản lý rủi ro thảm họa 
dựa trên hệ sinh thái. Hệ quả là có rất ít quốc 
gia tận dụng được lợi thế của các công cụ 
như “chi trả cho dịch vụ môi trường”. 

Qui hoạch sử dụng đất và xây dựng 

Các quyết định sử dụng đất và xây dựng có 
thể làm gia tăng rủi ro một cách đáng kể, 
đặc biệt là ở các thành phố có nhiều khu 
định cư không chính thức và chính quyền 
địa phương không sẵn sàng hay thiếu năng 
lực quản lý việc mở rộng thành phố vì quyền 
lợi của người dân.  

Không may là đa số các chính quyền địa 
phương ở các nước thu nhập thấp và trung 
bình chưa có hệ thống qui hoạch hay quản lý 
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sử dụng đât hiệu quả hoặc là mất khả năng 
giám sát, quản lý những biến động trong sử 
dụng đất. Hệ quả là qui hoạch và quản lý sử 
dụng đất ở các nước thu nhập thấp và trung 
bình không tính đến một số lượng lớn dân 
cư đô thị cho các thị trường đất và nhà ở hợp 
pháp và vì vậy làm gia tăng rủi ro đô thị.  
Với tình trạng không hợp thức và thiếu ổn 
định, các hộ dân ở các khu định cư không 
chính thức thường không được tính tới trong 
các dự án đầu tư công cộng xây dựng cơ sở 
hạ tầng và dịch vụ thiết yếu giảm thiểu rủi 
ro.  

Đặc biệt, qui hoạch thường không gắn liền 
với thực tiễn. Các chu kỳ qui hoạch ba năm 
hay dài hạn hơn có nghĩa là khi được phê 
duyệt thì phát triển đã diễn ra, bỏ qua qui 
hoạch, đặc biệt là đối với các thành phố phát 
triển nhanh ở các quốc gia thu nhập thấp và 
trung bình. Thêm vào đó, thiếu củng cố thực 
thi khiến cả những qui hoạch tốt nhất cũng 
không thể thay đổi được tập quán sử dụng 
đất. Hài hòa giữa nhu cầu sử dụng đất của 
các nhóm dân cư thu nhập thấp tại các khu 
vực có vị trí tốt và các mục tiêu giảm thiểu 
rủi ro thảm họa vẫn là một nhiệm vụ khó 
khăn, đặc biệt là khi các cộng đồng bị ảnh 
hưởng không được phép tham gia vào tiến 
trình ra quyết định. 

Các cách tiếp cận truyền thống về qui 
hoạch và thực thi sử dụng đất đã không 
thành công 

Xây dựng và thực thi các luật, qui định, qui 
chuẩn và tiêu chuẩn cũng gặp các thách thức 
tương tự do yêu cầu thường không hợp lý 
đối với điều kiện trong nước và địa 
phương.22 Đặc biệt sau thảm họa, các qui 
chuẩn và tiêu chuẩn phức tạp thường được 
đưa ra nhưng không thể duy trì. Việc này có 
thể trở nên quá tốn kém đối với các hộ thu 
nhập thấp, đặc biệt ở các khu định cư không 
chính thức và vì vậy, tiếp tục làm gia tăng 
tình trạng xây dựng trái phép. Các cơ quan 
chức năng còn có thể sử dụng việc áp dụng 
các qui chuẩn rất ngặt nghèo này như là cớ 
để đuổi người dân ra khỏi các khu định cư 

không chính thức. 

Phương thức có sự tham gia thật sự 
đem lại cơ hội mở rộng các sáng kiến ở 
địa phương 

Các sáng kiến về quản lý cấp địa phương 
trên thế giới chỉ ra rằng các cách tiếp cận 
mới trong qui hoạch và phát triển đô thị là 
khả thi khi một thế hệ mới thị trưởng và giới 
công chức ủng hộ sự tham gia của xã hội 
dân sự. Ngày càng nhiều các ví dụ về các 
cộng đồng thu nhập thấp tham gia thương 
thuyết để có được đất ở các khu vực an toàn 
và có vị trí tốt hơn, áp dụng phân vùng và 
các tiêu chuẩn xây dựng một cách chặt chẽ, 
đáp ứng nhu cầu địa phương, nâng cấp các 
khu định cư dễ bị tổn thương nhằm giảm 
thiểu rủi ro và tham gia vào qui hoạch và lập 
ngân sách.23 Các họat động này đóng góp 
vào giảm thiểu rủi ro nhưng có lợi ích rộng 
lớn hơn nhiều, từ củng cố quyền công dân 
và tăng cường liên kết xã hội tới việc phát 
triển đô thị một cách có qui hoạch và nâng 
cao đầu tư. Bằng cách này, qui hoạch và các 
qui định về xây dựng có thể dẫn tới giảm 
thiểu rủi ro thảm họa thay cho việc cản trở 
công tác này. 

 

Cải tổ quản lý rủi ro 

Tận dụng được các cơ hội phát triển trên đòi 
hỏi phải cải tổ quản lý rủi ro một cách triệt 
để hướng tới mục tiêu tăng cường cam kết 
chính trị và tính nhất quán trong chính sách 
cấp trung ương, xây dựng các chính quyền 
địa phương có năng lực và có trách nhiệm 
và một sự cởi mở trong xây dựng đối tác với 
xã hội dân sự, đặc biệt là các hộ gia đình và 
cộng đồng thu nhập thấp.  

Trách nhiệm chính trị 

Khi trách nhiệm về chính sách quản lý giảm 
thiểu rủi ro thảm họa được giao cho các cơ 
quan chịu trách nhiệm về ứng phó khẩn cấp 
hay các bộ không có vai trò trung tâm, rất 
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khó có thể can thiệp được đầu tư phát triển. 
Ngược lại, cũng có xu hướng tập trung lệch 
vào quản lý thảm họa và các đầu tư đơn lẻ 
cho quản lý rủi ro thảm họa.  Trách nhiệm 
tổng thể cho quản lý rủi ro thảm họa cần 
được giao cho một bộ hay cơ quan có thẩm 
quyền chính trị có thể đảm bảo sự nhất quán 
về chính sách ở tất cả các lĩnh vực phát triển 
và lồng ghép quản lý rủi ro thảm họa vào lập 
kế hoạch phát triển quốc gia.  
 

Để đảm bảo tính nhất quán về mặt 
chính sách và lập kế hoạch, trách nhiệm 
tổng thể về quản lý rủi ro thảm họa cần 
được giao cho một Bộ quan trọng với 
thẩm quyền chính trị cao 

Phân trách nhiệm về quản lý rủi ro thảm họa 
và thích ứng với biến đổi khí hậu của chính 
phủ cho các cơ quan lập kế hoạch quốc gia 
hay các bộ chịu trách nhiệm về kinh tế và tài 
chính có thể có ảnh hưởng tích cực tới tính 
hiệu quả của chính sách và các pháp chế 
song hành. Với vai trò ra quyết định phân bổ 
ngân sách quốc gia, các bộ này có tác động 
chính trị cao hơn trong việc lập kế hoạch và 
đầu tư.  Điều này có thể đúng với lĩnh vực 
quản lý rủi ro thảm họa nếu các bộ này được 
giao trách nhiệm chính trị.  

Trách nhiệm thực thi 

Hơn 20 năm qua, rất nhiều quốc gia đã áp 
dụng phi tập trung hóa trong quản lý rủi ro 
thảm họa. Cách tiếp cận này tiếp tục có vai 
trò quan trọng trong thực thi nhưng trên thực 
tế, chuyển giao trách nhiệm cho các chính 
quyền địa phương yếu kém có thể làm chậm 
lại thay bằng việc thúc đẩy tiến bộ.24 Ở 
Châu Mỹ La tinh, một vài quốc gia đã đầu 
tư vào phi tập trung hóa trong quản lý rủi ro 
thảm họa hơn một thập kỷ và tiếp tục gặp 
khó khăn với việc chính quyền địa phương 
không có năng lực và nguồn lực phù hợp.25 

Tại Colombia, 82%  chính quyền thành phố 
giao trách nhiệm giảm rủi ro thảm họa cho 
các hội đồng địa phương nhưng chỉ 14% 
thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và 
dự phòng. Nam Phi cũng có bài học kinh 

nghiệm tương tự với việc thiếu một cách 
trầm trọng năng lực ở chính quyền địa 
phương làm hạn chế rất nhiều việc lồng 
ghép giảm thiểu rủi ro thảm họa.26  

 
 

Ở những nơi năng lực địa phương còn 
hạn chế, cách tiếp cận phi tập trung hóa 
dần dần có thể là cách thức tốt nhất 

Vì vậy, cần chú ý thêm về việc phân tầng và 
tổ chức quản lý rủi ro thảm họa cho phù hợp 
với điều kiện địa phương. Mặc dù các hoạt 
động quản lý rủi ro thảm họa cần được tập 
trung ở địa phương, không nhất thiết là tất 
cả các chức năng phải phi tập trung hóa 
hoàn toàn. Các chính phủ có thể hỗ trợ kỹ 
thuật, tài chính và chính sách và đảm nhận 
trách nhiệm về quản lý rủi ro thảm họa khi 
trách nhiệm vượt quá năng lực địa phương 
hay có thể tăng cường hợp tác theo chiều 
ngang hay kết hợp giữa hai chính quyền địa 
phương. Một cách tiếp cận gia tăng trong 
phi tập trung hóa có thể giúp đảm bảo kết 
quả tốt hơn khi đi kèm với trách nhiệm rõ 
ràng, ngân sách và hệ thống giao quyền tới 
cấp thấp nhất nhằm đảm bảo sự chủ động và 
năng lực quản lý rủi ro ở tất cả các cấp.27  

Trách nhiệm giải trình và yêu cầu xã 
hội 

Chất lượng quản trị cấp trung ương và địa 
phương nói chung và các yếu tố như tiếng 
nói và trách nhiệm giải trình nói riêng có 
ảnh hưởng tới mức độ thiệt hại về người và 
tài sản kinh tế.28 Một trong những yếu tố 
quan trọng nhất là sự tiếp cận tới thông tin, 
đặc biệt là thông tin về rủi ro thảm họa.29 
Tuy vậy, sự tiếp cận tới thông tin chỉ có hiệu 
quả khi các chính phủ tích cực hỗ trợ quyền 
tiếp cận thông tin và khi người dân nhận 
thức được về quyền hợp pháp của mình và 
sẵn sàng thực hiện quyền đó.  Tập quán đảm 
bảo trách nhiệm giải trình xã hội trực tiếp 
tăng cường tính hiệu quả của quản lý và 
cung cấp dịch vụ.30 Trong quản lý rủi ro 
thảm họa, cũng như trong nhiều lĩnh vực 
phát triển khác, thiết lập tập quán này không 
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dễ dàng mặc dù đã có nhiều ví dụ về thực 
hiện giám sát trách nhiệm một cách trực 
tiếp. Ví dụ như ở Indonesia, luật pháp thông 
qua gần đây buộc các nhà lãnh đạo phải chịu 
trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại do 
thảm họa.  

Quyền nhận thông tin có vai trò trung 
tâm trong việc tạo ra nhu cầu đối với 
trách nhiệm giải trình xã hội 

Một xã hội dân sự và truyền thông mạnh có 
vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhận 
thức về quyền và nhu cầu xã hội đối với 
quản lý rủi ro thảm họa.31 Ngày nay, hầu hết 
thảm họa đều được thông tin trực tiếp tới 
toàn thế giới thông qua truyền hình, phát 
thanh, báo chí, mạng lưới xã hội di động và 
Internet. Truyền thông có thể khiến các 
chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ 
chức quốc tế và các bên tham gia khác có 
trách nhiệm giải trình,32 đặc biệt là liên quan 
tới giảm thiểu rủi ro, xem xét sâu hơn vào 
bên trong hình ảnh thảm họa, số người chết 
để báo cáo về các nguyên nhân, tác động dài 
hạn của thảm họa.33 

Một tập quán mới xây dựng đối tác 

Không có các đối tác có tính sáng tạo ở địa 
phương giữa xã hội dân sự, chính quyền địa 
phương và trung ương và các bên tham gia 
khác, các công cụ như lập kết hoạch đầu tư 
công cộng hay chuyển tiền mặt có điều kiện 
có rất nhiều khả năng sẽ không hiệu quả. 
Thiếu đối tác, các chính sách quản lý sử 
dụng đất và qui chế xây dựng thậm chí có 
thể tạo ra rủi ro thay bằng giảm thiểu.  Các 
tổ chức xã hội dân dự khi có khả năng và 
điều kiện tổ chức nhằm nêu lên quan điểm 
của mình có thể giảm thiểu rủi ro ở địa 
phương và đồng thời xây dựng các yếu tố 
thiết yếu về mặt chính trị và kinh tế cho 
quản lý rủi ro thảm họa.  

 
 
 

Sự tham gia của người dân và cộng 
đồng bị ảnh hưởng đòi hỏi một sự thay 
đổi trong tập quán quản lý hành chính 
công 

Tuy nhiên, hạn chế cho các họat động mà hộ 
gia đình có nguy cơ cao và tổ chức của họ 
có thể tự là rất rõ ràng.34 Họ gần như không 
giám sát tài nguyên hay có ảnh hưởng tới 
các tiến trình ra quyết định để có thể giúp họ 
tiếp cận tới các khu vực an toàn, quản lý các 
lưu vực phức hợp hay thực thi các công 
trình công cộng lớn cần thiết cho giảm thiểu 
rủi ro. Vì vậy, quản lý rủi ro thảm họa hiệu 
quả phụ thuộc vào việc các cộng đồng nguy 
cơ cao tham gia ngày càng nhiều, thu hút 
chính phủ vào việc hỗ trợ các hoạt động của 
họ và yêu cầu chính phủ có trách nhiệm giải 
trình.35  

Thực hiện thành công và nhân rộng các sáng 
kiến địa phương đòi hỏi chính quyền địa 
phương và trung ương có năng lực và kỹ 
năng mới. Điều này cũng đòi hỏi một sự 
thay đổi trong văn hóa và thái thái độ của 
các chính quyền thành phố, các nhà thầu và 
các tổ chức phi chính phủ trong làm việc 
trên tinh thần đối tác với các hộ gia đình thu 
nhập thấp. Mặc dù điều này hiện nay mới 
chỉ là ngoại lệ mà chưa thành luật, các đối 
tác trung gian mới có sự tham gia của các tổ 
chức cộng đồng đang tạo ra sự biến chuyển 
cần thiết này một cách từ từ nhưng vững 
chắc. 

 

Kết luận: Sự thiết yếu của giảm 
thiểu rủi ro thảm họa 

Mỗi quốc gia có cơ cấu và đặc trưng riêng 
với các loại hình rủi ro khác nhau và tỷ 
trọng giữa rủi ro diện rộng, rủi ro tàn khốc 
và rủi ro gia tăng khác nhau. Vì vậy, để 
giảm thiểu rủi ro của mình, các chính phủ 
cần phải phối hợp các chiến lược quản lý rủi 
ro trong tương lai, khắc phục và đền bù rủi 
ro cùng với các chiến lược quản lý thảm họa 
và dự đoán trước các rủi ro đang gia tăng.  
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Các quốc gia đã đầu tư vào tăng cường năng 
lực quản lý thảm họa đã nhìn thấy sự giảm 
vững chắc thiệt hại về người, ít nhất là đối 
với các hiểm họa liên quan tới thời tiết. Tuy 
nhiên, còn nhiều việc cần phải làm để giảm 
thiệt hại về kinh tế, do sự gia tăng nhanh 
chóng tài sản ở các vùng nguy cơ cao. Để 
đạt được mục tiêu của Khung Hành Động 
Hyogo – giảm đáng kể thiệt hại do thảm họa 
và đạt được tiến bộ đối với các Mục Tiêu 
Thiên Niên Kỷ, một xu hướng mới trong 
giảm thiểu rủi ro thảm họa là cần thiết.  

Giảm thiểu rủi ro thảm họa cơ bản là xác 
định được các động lực về chính trị và kinh 
tế và thương thuyết các cân nhắc khác nhau. 
Không may, việc không lý giải được tác 
động của thảm họa một cách hệ thống và 
đánh giá một cách tổng hợp các loại rủi ro 
gặp phải khiến rất ít các quốc gia có khả 

năng tìm ra các động lực này, chưa nói tới 
việc xác định được các chi phí, lợi ích và 
các cân nhắc khác nhau nhằm đưa ra một tập 
hợp các chiến lược quản lý rủi ro một cách 
cân bằng và hiệu quả với đầy đủ thông tin.  

Tin vui là xu hướng mới nói trên thực sự đã 
bắt đầu nổi lên. Xu hướng này ảnh hưởng 
bởi sự sáng tạo trong việc tính toán thiệt hại 
do thảm họa và đánh giá rủi ro, trong việc 
điều chỉnh lập kế hoạch phát triển và đầu tư 
công cộng và trong các nỗ lực tăng cường 
quản lý rủi ro của các chính phủ đã nhận 
thức được tầm quan trọng của việc đầu tư 
hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn. 
Một cơ hội cho giảm thiểu rủi ro đang xuất 
hiện: đó là học hỏi, tiếp tục xây dựng và mở 
rộng các sáng kiến này, khám phá rủi ro và 
xác định lại phát triển. 
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