
Cần Thơ, ViệT nam

THÁNG 6/2014

Tăng cường 
Khả năng Thích ứng của Đô thị 

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

WB406484
Typewritten Text
92710



Chương trình Đô thị thíCh ứng Biến Đổi khí hậu (the resilient Cities 
Program) được Nhóm Ngân hàng Thế giới khởi động vào tháng 12 năm 2013 
nhằm giúp cho các thành phố nâng cao khả năng sẵn sàng thích ứng với những tình 
huống mới, cũng như chống chọi và phục hồi nhanh chóng từ những ảnh hưởng liên 
quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai, những biến động lớn và các tình huống căng 
thẳng khác. Chương trình đóng vai trò bảo trợ cho việc phân tích, đưa ra cơ sở, lý do 
cũng như hỗ trợ các chính quyền địa phương trong việc đưa nội dung thích ứng biến 
đổi khí hậu thành một phần của chương trình chung về quản lý đô thị của mình. 

Công Cụ Phân tíCh thế mạnh Đô thị (the Citystrength DiagnostiC)  
được xây dựng để làm công cụ huy động sự tham gia của các đô thị vào vấn đề phức 
tạp về thích ứng với biến đổi khí hậu, bằng cách áp dụng một cách tiếp cận đồng bộ 
trong việc xác định các giải pháp và yêu cầu đầu tư để củng cố các hệ thống đô thị. 
Được thiết kế để các chuyên gia trong ngành triển khai, quá trình chuẩn đoán nhanh 
này dựa trên những ý tưởng, dữ liệu có được từ nhiều công cụ hiện có. Mục tiêu dài 
hạn của Thế mạnh Đô thị (CityStrength) là nhằm tạo sự thống nhất trong cách tiếp 
cận về khả năng thích ứng của đô thị để nâng cao nhận thức về các vấn đề năng lực 
thích ứng của các cấp lãnh đạo địa phương và các đối tác phát triển. Quỹ toàn cầu 
về Giảm trừ và Phục hồi sau thiên tai (GFDRR) là đơn vị thực hiện hỗ trợ tài chính, kỹ 
thuật cho việc xây dựng công cụ chẩn đoán này.

© 2014 Ban Phát triển Đô thị và Chương trình Đô thị Thích ứng Biến đổi Khí hậu
Ngân hàng Thế giới 
1818 H Street NW
Washington, DC 20433 
USA

www.worldbank.org/urban



Là một thành phố đang tăng trưởng năng 
động nhưng Cần Thơ lại phải đối mặt  với 

nhiều mối đe dọa ảnh hưởng đến khả năng 
đạt được các mục tiêu phát triển của mình 
- đó là lũ lụt, nước biển dâng, sụt lún đất và 
đô thị hóa nhanh chóng. Vào tháng 6/2014, 
thành phố Cần Thơ đã mời nhóm chuyên gia 
của Nhóm Ngân hàng Thế giới hợp tác chặt 
chẽ với các lãnh đạo, chuyên gia và các bên 
liên quan của địa phương tiến hành thí điểm 
công cụ Phân tích Thế mạnh Đô thị. Mục tiêu 
của báo cáo này là nhằm chia sẻ kết quả thí 
điểm công cụ chẩn đoán, cũng như các giải 
pháp, yêu cầu đầu tư ưu tiên đã thống nhất 
được với các cấp lãnh đạo địa phương. 

Nhằm tiếp cận nhiều đối tượng đa dạng, ấn phẩm sẽ trình bày những thông tin phù hợp và khả thi nhất 
thu thập được từ quá trình thí điểm công cụ Phân tích Thế mạnh Đô thị. Việc triển khai công cụ Thế mạnh 
Đô thị tại Cần Thơ sử dụng tương đối nhiều các báo cáo, nghiên cứu, kế hoạch của nhiều đối tác phát triển, 
nhưng báo cáo này sẽ không đi sâu vào chi tiết của từng nghiên cứu. Thay vào đó, các nghiên cứu này sẽ 
được dẫn chiếu trong tài liệu để người đọc có thể tìm đọc tài liệu gốc, nếu muốn biết thông tin chi tiết 
(xem phần Tài liệu nguồn về Cần Thơ ở phần cuối báo cáo này).

Thế mạnh Đô thị là một công cụ sử dụng phương pháp phỏng vấn, do vậy, một phần lớn các kết quả 
thu thập được trong nghiên cứu này đều dựa trên phát biểu của các lãnh đạo địa phương và các bên liên 
quan trong buổi hội thảo phát động chương trình với sự tham dự của hơn 90 đại biểu, trong đó thực hiện 
khoảng 30 cuộc phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm, cũng như phỏng vấn trong các chuyến thực địa. 
Trong một số trường hợp, đặc biệt là những nội dung chưa ngã ngũ, những phát biểu trên sẽ được tham 
chiếu đến một số ban ngành hay tổ chức tại Cần Thơ.     

Lời nói đầu



Lời cảm ơn

Thành phố Cần Thơ: 
Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới trân trọng ghi nhận 
sự tham gia của chính quyền Thành phố Cần Thơ cũng như 
các tổ chức xã hội dân sự trong việc thực hiện công cụ Phân 
tích Thế mạnh Đô thị như sau:

Ông Lê Hùng Dũng 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ (UBNDCT)

Ông Lê Văn Tâm 
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Bà Võ Thị Hồng Anh 
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ 

Ông Nguyễn Văn Hồng   
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư (SKHĐT)

Ông Nguyễn Tấn Dược   
Giám đốc Sở Xây dựng (SXD)

Ông Mai Như Toàn 
Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Quang Nghị  
Chánh Văn phòng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ 

Bà Vũ Thị Cánh   
Giám đốc Sở Tài chính (STC)

Ông Phạm Việt Trung
Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Phạm Văn Quỳnh 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (SNNPTNT)

Ông Nguyễn Minh Toại 
Giám đốc Sở Công Thương

Ông Trần Việt Phường
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Ông Nguyễn Văn Sử 
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (STNMT)

Ông Trần Ngọc Nguyên 
Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

Ông Lư Thành Đồng 
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (SGTVT) 

Bà Bùi Lệ Phi
Giám đốc Sở Y tế (SYT) 

Ông Nguyễn Thanh Xuân 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (SLĐTBXH) 

Ông Nguyễn Trung Nhân 
Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông 

Ông Phạm Thế Vinh 
Giám đốc Sở Ngoại vụ 

Ông Trần Thanh Bé 
Giám đốc Viện Kinh tế Xã hội 

Ông Nguyễn Kỳ Nam 
Giám đốc Viện Quy hoạch Kiến trúc  

Ông Nguyễn Khánh Tùng 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch  

Ông Võ Thanh Hùng 
Trưởng ban Quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp  

Ông Võ Văn Chính 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận (UBNDQ) Ninh Kiều  

Ông Lê Tâm Niệm
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy  

Ông Mai Hồng Châu 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng  

Ông Nguyễn Hoàng Ba
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền  

Ông Phan Thanh Tiến 
Giám đốc Cảng vụ Cảng Cần Thơ 

Ông Lê Văn Thống 
Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Cần Thơ 



Ông Huỳnh Thanh Sử 
Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Nâng cấp Đô thị Khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long, Tiểu dự án thành phố Cần Thơ 

Ông Lê Văn Tiển  
Giám đốc Ban quản lý Dự án Nâng cấp Đô thị Cần Thơ  

Ông Ký Quang Vinh
Trưởng ban Điều phối Biến đổi khí hậu  

Bà Lê Dương Cẩm Thúy 
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư 

Bà Hoàng Thị Huệ
Phó Giám đốc Sở Tài chính 

Bà Nguyễn Thị Phương Dung 
Phó trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính 

Bà Lư  Thị  Vâng Thảo
Chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Ông Võ Hùng Dũng
Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp chi nhánh Cần 
Thơ

Ông Nguyễn Thị Thương Linh  
Phó giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp chi nhánh 
Cần Thơ

Ông Huỳnh Tiến Dũng 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Cần Thơ

Bà Phan Thị Hồng Nhung 
Chủ tịch Hội phụ nữ

Bà Bùi Thị Hồng Nga 
Sáng lập viên Hội Người tàn tật Cần Thơ (HNTT)

Bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung 
Phó Chủ tịch Hội Người tàn tật Cần Thơ 

Ông Hà Thanh Toàn 
Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

Ông Nguyễn Văn Sánh 
Viện Dragon – Đại học Cần Thơ

Ông Lê Văn Bảnh 
Giám Đốc Viện Nghiên cứu Lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long 

Ông Stephen Tyler
Cố vấn cao cấp, Viện Biến đổi Môi trường Xã hội Việt Nam (ISET)

Ông Nguyễn Huy
Chuyên viên, Viện Biến đổi Môi trường Xã hội Việt Nam (ISET)

NGâN HàNG THế GIớI 

Nhóm nghiên cứu tiến hành thực hiện công cụ Phân tích thế 
mạnh Đô thị tại Cần Thơ bao gồm:

Hoàng Thị Hoa
Chuyên gia cao cấp về Đô thị, Trưởng nhóm dự án 

Catherine Lynch
Chuyên gia cao cấp về đô thị, Điều phối viên chương trình Thế 
mạnh Đô thị 

Stephen Hammer 
Chuyên gia trưởng về Đô thị  

Phạm Thị Mộng Hoa
Chuyên gia cao cấp về Xã hội  

Margaret Arnold
Chuyên gia cao cấp về Xã hội  

Trần Thị Vân Anh 
Chuyên gia cao cấp về Giao thông 

Roger Gorham  
Chuyên viên Kinh tế ngành Giao thông 

Marc Forni 
Chuyên gia cao cấp về Phòng chống rủi ro thiên tai  

Nguyễn Huy Dũng 
Chuyên gia về Phòng chống rủi ro thiên tai 

Pavel Kochanov 
Chuyên gia cao cấp về Tài chính đô thị  

James Newman
Cán bộ chương trình  

Iain Menzies 
Chuyên gia cao cấp về Nước sạch Vệ sinh môi trường  

Ifeta Smajic 
Chuyên gia tư vấn về Phát triển Đô thị

Astrid Westerlind Wigstrom 
Chuyên gia tư vấn về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu  





Thư gửi bạn đọc của 
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Cần Thơ hiện đang là một thành phố động lực tăng trưởng của vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long.  Là nơi tập trung các cơ sở công nghiệp, 
giáo dục, y tế, các cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, chúng tôi 
đang vững bước trên con đường đạt mục tiêu trở thành một thành 
phố hiện đại vào năm 2020, góp phần vào công cuộc phát triển của 
Việt Nam và sự tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á.

Với vị trí quan trọng như vậy, chúng ta phải chú trọng đối phó với mọi nguy cơ đe dọa sự 
thành công của chúng ta trong tương lai. Chúng ta cần chủ động có biện pháp giải quyết 
vấn đề lũ lụt thường xuyên, áp lực của quá trình đô thị hóa nhanh chóng và những ảnh 
hưởng dự tính của biến đổi khí hậu để đảm bảo sẽ gặt hái được những thành quả về tăng 
trưởng kinh tế theo hướng an toàn, bền vững, phổ cập. Nói tóm lại, chúng ta cần tăng 
cường khả năng thích ứng của thành phố. 

Để thích ứng tốt hơn đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý đô thị, tăng cường hợp tác, 
chia sẻ thông tin giữa các ban ngành, đồng thời phải tiếp tục đầu tư vào các hệ thống cơ 
sở hạ tầng đô thị như phòng chống lụt bão, giao thông vận tải, vệ sinh môi trường. Đây sẽ 
là một quá trình lâu dài, trong đó việc triển khai công cụ Phân tích Thế mạnh Đô thị của 
Ngân hàng Thế giới là một trong những mốc quan trọng của quá trình này. 

Chúng tôi kêu gọi Ngân hàng Thế giới và các tổ chức phát triển khác tham gia hợp tác 
lâu dài với chúng tôi để xây dựng một thành phố Cần Thơ vững mạnh, biến nơi đây 
thành một địa điểm tốt đẹp hơn để sống, làm việc và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.   

Ông Lê Hùng Dũng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ 
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8  TăNG CườNG KHả NăNG THíCH ứNG CủA ĐÔ THị 

Tóm tắt 

Các đô thị thường phải hứng chịu nhiều loại biến 
động lớn và tình huống căng thẳng, trong đó có 

thiên tai, như bão, nước biển dâng, và cả những vấn đề 
do con người gây ra như chuyển biến kinh tế hay quá 
trình đô thị hóa nhanh chóng. Những biến động lớn và 
tình huống căng thẳng này có khả năng làm ngừng trệ 
các hệ thống của đô thị và làm đảo ngược các thành 
quả phát triển kinh tế xã hội phải nhiều năm mới đạt 
được. Để các đô thị tăng trưởng và phát triển phồn thịnh 
trong tương lai thì phải có biện pháp xử lý những biến 
động lớn và tình huống căng thẳng trên. Nói một cách 
đơn giản, một đô thị có khả năng thích ứng là đô thị 
thích ứng được với những kiểu tình huống mới này và 
đứng vững trước những biến động lớn, đồng thời vẫn 
bảo đảm cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho người 
dân. Đô thị có khả năng thích ứng sẽ không ngừng tiến 
tới thực hiện những mục tiêu dài hạn của mình bất chấp 
những trở ngại gặp phải trên con đường phát triển.   

  Người dân Cần Thơ đã quen với những khó khăn - thành 
phố này đang phải chung sống với tình trạng ngập lụt 
triền miên theo mùa, lũ lụt theo chu kỳ, tình trạng sạt lở 
đê kè, ngập mặn, nguy cơ đất lún sụt, nền kinh tế quá 
độ và tốc độ đô thị hóa nhanh. Thành phố cũng nhận rõ 
những thách thức mới như nước biển dâng, lực lượng lao 
động chưa sẵn sàng cho những ngành công nghệ cao, 
người dân đô thị mong muốn có được những cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ chất lượng cao từ chính quyền. Những 
vấn đề này luôn có sự liên hệ với nhau – việc lấn chiếm 
kênh mương, lòng sông làm tăng nguy cơ lũ lụt, trong 
khi đó lụt lội và tăng trưởng thiếu kiểm soát ảnh hưởng 
đến sự an toàn và chất lượng cuộc sống ở những khu vực 
đô thị.  

Vào tháng 6/2014, một đội chuyên gia của Nhóm Ngân 
hàng Thế giới đã làm việc với các bên liên quan tại Cần 
Thơ để xác định những giải pháp và yêu cầu đầu tư ưu 
tiên nhằm nâng cao khả năng thích ứng của thành phố 
trước những thách thức hiện nay và sau này. Nhóm 
nghiên cứu đã nghiên cứu các phương án để làm sao 
biến những dự án đã lên kế hoạch hoặc đang được kỳ
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Tóm tắt 

vọng thành những sáng kiến có thể giúp thành phố 
nâng cao khả năng thích ứng. Là một động lực kinh tế 
xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ 
đóng nhiều vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân thành phố và cả khu 
vực nói chung. Đối với Cần Thơ, công tác nâng cao khả 
năng thích ứng phải được gắn liền với các mục tiêu dài 
hạn về tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa thành phố.

Để xác định các giải pháp và yêu cầu đầu tư cần thiết để 
nâng cao khả năng thích ứng của Cần Thơ, nhóm công 
tác của Ngân hàng Thế giới áp dụng Phương pháp Phân 
tích Thế mạnh Đô thị, một phương pháp chẩn đoán 
nhanh, định tính, sử dụng kết hợp các công cụ phỏng 
vấn định hướng, bài tập, tổng quan nghiên cứu hiện có 
để đưa ra các đề xuất cho từng ngành cũng như đề xuất 
chung. Đây là lần đầu tiên thí điểm phương pháp này, vì 
thế, những bài học từ kinh nghiệm của Cần Thơ sẽ giúp 
ích cho việc sử dụng hiệu quả công cụ Phân tíchThế 
mạnh Đô thị sau này tại Việt Nam nói riêng và trên toàn 
thế giới nói chung.

Cần Thơ cần làm gì để nâng cao khả năng 
thích ứng?   

Cần Thơ đang đứng trước cơ hội giải quyết được hai 
nguy cơ lớn đe dọa các mục tiêu phát triển kinh tế xã 
hội của thành phố là lũ lụt và đô thị hóa tràn lan - bằng 
việc chủ động hướng tăng trưởng đô thị tới các khu vực 
có ít nguy cơ lũ lụt hơn, như khu vực có cốt nền cao gần 
trung tâm thành phố.  Những cải cách thể chế, chính 
sách cần đi đôi với đầu tư vào phòng và chống lũ lụt, 
giao thông, vận tải để tăng cường kết nối với trung tâm 
thành phố, vệ sinh môi trường, nâng cấp đô thị hướng 
tới người nghèo và các nhóm người dễ bị tổn thương. 
Chẳng hạn, các hệ thống giao thông vận tải thường 
được nhìn nhận một cách hạn hẹp là chỉ có tác dụng 
trong việc vận chuyển hàng hóa, con người. Tuy nhiên 
trong trường hợp Cần Thơ, rõ ràng là các quyết định và 
hoạt động đầu tư vào ngành giao thông vận tải gắn liền 

với khả năng thích ứng dài hạn về kinh tế và điều kiện 
vật chất của thành phố. Đây chính là giải pháp phòng 
chống lũ lụt quan trọng nhất và “không có gì phải nuối 
tiếc” mà Cần Thơ có thể áp dụng.

Những giải pháp, yêu cầu đầu tư này nếu được Cần Thơ 
triển khai đồng bộ với sự phối hợp hỗ trợ hiệu quả của 
các đối tác phát triển, sẽ tác động đáng kể đến khả năng 
thích ứng của thành phố.   

Các giải pháp ưu tiên  

Tăng cường năng lực thể chế và khung pháp lý để có 
cách tiếp cận hiệu quả trong lồng ghép phòng chống 
nguy cơ lũ lụt. Thích ứng không chỉ đơn thuần là tiềm 
lực vật chất của hệ thống cơ sở hạ tầng bảo vệ cho đô 
thị, mà còn đòi hỏi năng lực để đảm bảo chuyển giao, 
vận hành hiệu quả cơ sở hạ tầng đó. Nâng cao năng lực 
thể chế của các ban ngành của thành phố là yêu cầu 
cấp thiết để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các 
ban ngành của thành phố, các bộ ngành trung ương và 
các tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sao cho 
các biện pháp đầy đủ, cả thể chế và phi thể chế trong 
phòng chống nguy cơ lũ lụt được lồng ghép hoàn chỉnh 
vào quá trình quy hoạch đô thị, củng cố công tác vận 
hành, bảo trì các hệ thống phòng chống lũ lụt và thoát 
nước của thành phố, thiết lập cơ chế hiệu quả để người 
dân tham gia vào công tác phòng chống nguy cơ lũ lụt.

Tăng cường thu thập, chia sẻ, sử dụng dữ liệu về tài 
sản công, công trình, dân số và nguy cơ. Dữ liệu là nền 
tảng của công tác lập kế hoạch thích ứng hiệu quả. Dữ 
liệu này cần được coi là cơ sở để hoạch định tăng trưởng 
cho thành phố, đặc biệt cho việc xây dựng quy hoạch 
khu vực chi tiết. Ngoài việc sử dụng trong công tác quy 
hoạch đô thị, việc thu thập và chia sẻ thông tin về các 
đặc điểm tự nhiên của thành phố và các số liệu vềnguy 
cơ là một yêu cầu quan trọng trong quy hoạch về giao 
thông vận tải (có liên quan chặt chẽ đến quy hoạch 
sử dụng đất), quản lý tài sản công, lượng hóa tổn thất, 
thiệt hại do lũ lụt gây ra, và lập ngân sách địa phương. 
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Tăng cường phân tích ảnh hưởng của khí hậu ở Cần 
Thơ bằng cách áp dụng các quy trình đánh giá thiệt 
hại, tổn thất, tạo điều kiện cho các cán bộ địa phương 
lượng hóa được ảnh hưởng của lũ lụt tới nền kinh tế 
và ngân sách địa phương. Các tình huống nguy hiểm 
thường đi kèm với trách nhiệm dự phòng nguy cơ đáng 
kể, cả những nguy cơ hiển hiện và tiềm ẩn, của chính 
quyền, và theo đó là một loạt các hạng mục trong ngân 
sách hàng năm, cũng như những thiệt hại không lường 
trước được về kinh tế. Cần Thơ đã lập quỹ dự phòng cho 
các tình huống ngoài dự kiến, tuy vậy vẫn cần phân tích 
thêm về vấn đề quản lý tài chính của thành phố, bao 
gồm vấn đề tăng dần quy mô quỹ dự phòng, các nghĩa 
vụ dự phòng nguy cơ đầy đủ của thành phố, để xác định 
xem những giải pháp này liệu đã đủ để đáp ứng yêu cầu 
phòng ngừa nguy cơ của thành phố hay chưa. 

Tăng cường quản lý tài chính nhằm nâng cao tính bền 
vững trong đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tăng cường 
công tác lập kế hoạch đầu tư cơ bản để hỗ trợ tốt hơn 
việc xác định ưu tiên, giám sát, thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế. Những thành phố có khả năng thích 
ứng thường có nền tảng tài chính vững mạnh hỗ trợ 
công tác quy hoạch, đầu tư. Chú trọng nhiều hơn vào 
kết quả phân bổ ngân sách thay vì chỉ chú ý đến việc đã 
chi bao nhiêu tiền sẽ cải thiện hiệu quả chi tiêu và chất 
lượng hoạt động. Hiện nay, quá trình lập kế hoạch đầu 
tư cơ bản ở Cần Thơ được thực hiện định kỳ hàng năm 
trong thời gian lên ngân sách thông thường. Tuy tiêu chí 
xét chọn thường là các lợi ích kinh tế xã hội nhưng vẫn 
có khả năng lồng ghép các vấn đề về khả năng thích 
ứng vào quy trình ra quyết định, đồng thời cũng nâng 
cao được tính minh bạch trong phân bổ ngân sách.   

Ưu tiên đầu tư

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống lũ 
lụt ở khu vực trung tâm thành phố để biến nơi đây 
thành một nơi có sức thu hút và an toàn hơn để sinh 
sống và làm ăn. Kế hoạch tổng thể Phòng chống lũ lụt 

giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, được Thủ tướng Chính phủ thông qua năm 
2012, là nền tảng để thực hiện các giải pháp trọng điểm, 
đặc biệt liên quan tới những đề án đầu tư đã xác định 
cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 của Kế hoạch. Cụ thể, Giai 
đoạn 1 sẽ tập trung vào khu vực đô thị Ninh Kiều, trong 
đó có một công trình đê bao, cửa cống ngăn nước triều 
dâng, trạm bơm và các hoạt động cải thiện hệ thống 
thoát, tiêu nước. Giai đoạn 2 tập trung vào quận Bình 
Thủy (ở phía tây bắc), với hạng mục mở rộng tuyến đê 
sông Hậu về phía bắc và xây dựng một tuyến đê mới 
bảo vệ các vùng nông thôn.

Đầu tư vào ngành giao thông vận tải để hướng tăng 
trưởng đô thị tới những khu vực có cốt nền cao và đáp 
ứng nhu cầu hiện đại hóa đô thị. Giao thông vận tải 
đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, định hướng 
quá trình đô thị hóa, và đầu tư vào giao thông vận tải ở 
Cần Thơ phải được sử dụng làm công cụ để tăng cường 
vai trò của khu vực trung tâm thành phố, biến nơi này 
thành điểm hội tụ cho phát triển và tăng trưởng. Với 
mục tiêu này, các ưu tiên đầu tư vào ngành giao thông 
vận tải sẽ bao gồm: (i) xây dựng một cây cầu thứ hai tại 
vị trí đường Quang Trung; (ii) nâng cấp, bổ sung một 
số tuyến đường mới tại khu vực trung tâm thành phố, 
đặc biệt là những tuyến khuyến khích sử dụng trục giao 
thông công cộng như đường Trần Hoàng Na; (iii) củng 
cố hệ thống giao thông đường thủy theo đề xuất của 
một nghiên cứu về vấn đề kho vận.  

Đầu tư vào lĩnh vực vệ sinh môi trường để bảo vệ sức 
khỏe nhân dân và tạo nền tảng hỗ trợ kinh tế cho 
thành phố. Quy hoạch Vệ sinh môi trường mới của Cần 
Thơ tập trung vào vấn đề thoát nước, thu gom, xử lý 
nước thải, công tác xử lý chất thải rắn, cũng như đưa 
ra các định hướng về cải thiện điều kiện môi trường ở 
vùng nông thôn, các khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở 
y tế. Cần xử lý ngay tình trạng xả thải chất thải rắn hiện 
nay tại nhiều điểm trong thành phố do có nguy cơ cao 
nước rỉ ra từ chất thải rắn sẽ gây ô nhiễm cho các đồng 



ruộng lân cận. Hơn nữa, cần tích cực huy động đầu tư 
vào cơ sở xử lý nước thải do Cơ quan Phát triển Đức 
KfW tài trợ gần đây bằng cách khuyến khích đầu tư tư 
nhân vào xây dựng công trình kết nối hộ gia đình đến 
đường ống nước thải. Nếu từng công trình chưa được 
kết nối với hệ thống nước thải, thì cơ sở xử lý nước thải 
này sẽ khó có thể đóng góp nhiều vào việc ngăn chặn 
tình trạng môi trường thành phố xuống cấp. 

Tiếp tục tập trung vào nâng cấp đô thị nhằm giải 
quyết tình trạng lấn chiếm kênh mương và tập trung 
hỗ trợ cho người nghèo và những nhóm người dễ bị 
tổn thương trong thành phố. Giải quyết tình trạng lấn 
chiếm kênh mương, lòng sông tiếp tục là một ưu tiên, 
đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố. Trong 10 năm 
qua, Cần Thơ đã đạt được những thành quả lớn trong 
việc nâng cấp các khu vực có mức thu nhập thấp và cải 
thiện hệ thống thoát nước của thành phố. Những hoạt 
động này cần được nhân rộng ra những khu vực kênh 
mương còn lại ở trung tâm thành phố hiện vẫn chưa 
được cải thiện. Hơn nữa, Cần Thơ đang đứng trước cơ 
hội tăng cường sự tham gia của xã hội và tính bền vững 
về lâu dài của những kết quả đạt được bằng cách tiếp 
cận có sự tham gia rộng khắp hơn của các cộng đồng 
địa phương, kể cả người dân tộc thiểu số.
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Thế Nào Là đô Thị Có 
khả NăNg ThíCh ứNg?

Đ  ô thị có khả năng thích ứng là đô thị thích 
nghi được với một loạt những tình huống 

mới và những biến động bất thường, đồng thời 
vẫn bảo đảm cung cấp được những dịch vụ thiết 
yếu cho người dân. 

Phần lớn dân số toàn cầu và tư liệu sản xuất đều 
tập trung ở các đô thị, do vậy, đô thị đóng vai trò 
then chốt đối với sự phát triển của xã hội và sự 
thịnh vượng về kinh tế. Đô thị là động lực của tăng 
trưởng và đổi mới kinh tế, đồng thời cũng là những 
trung tâm văn hóa và sáng tạo. Tuy vậy, đô thị hóa 
cũng kèm theo những thách thức. Khi dân số, của 
cải, cơ sở hạ tầng tập trung ngày càng đông ở các  
khu vực đô thị, những biến động bất thường và 
tình huống căng thẳng ngày càng phức tạp có thể 
ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân và 
những thành tựu phát triển phải rất khó khăn mới 
đạt được.    

Thiên tai như bão lụt, hạn hán, động đất không 
phải là những nguy cơ duy nhất mà đô thị phải đối 
mặt. Đô thị còn phải đương đầu với suy thoái kinh 
tế, tình trạng tội phạm, bạo lực, vấn đề dịch bệnh 
trong y tế công, và thậm chí cả những hỏng hóc về 
hạ tầng. Những biến động lớn này có sức tàn phá 
lớn, làm ngưng trệ hoạt động của một số hay toàn 
bộ các hệ thống đô thị, và có thể gây ra những 
tổn thất, thiệt hại về tài sản và sinh mạng. Những 

biến động lớn nghiêm trọng hay tình huống căng 
thẳng kéo dài cũng có thể để lại những hậu quả 
sâu sắc, dai dẳng cho sự phát triển của con người. 
Những mất mát do thiên tai thường đi liền với hay 
bị làm trầm trọng hơn bởi đói nghèo và tình trạng 
khó khăn của người nghèo do bất ổn kinh tế - xã 
hội và môi trường mang lại.  

Đô thị là những hệ thống phức tạp, và cũng như 
mọi hệ thống khác, đô thị phụ thuộc nhiều vào 
sự vận hành suôn sẻ của từng cấu phần và cơ cấu 
tổ chức chung mà thành phố là một thành phần 
trong đó. Khả năng thích ứng của đô thị vì vậy chịu 
ảnh hưởng từ khả năng thích ứng của những hệ 
thống cả chung và riêng này. Xáo trộn trong những 
dịch vụ cơ bản mà đô thị cung cấp có thể gây ra 
những ảnh hưởng dây chuyền vượt ra ngoài khuôn 
khổ của bản thân đô thị. Sự phức tạp của đô thị 
cũng dẫn đến việc xây dựng khả năng thích ứng là 
một khó khăn rất lớn. Tập trung vào một mục tiêu 
chính sách nào đó, như bảo toàn hệ khí hậu, mà 
không tính đến những yếu tố khác có thể dẫn tới 
những kết cục không mong muốn. Những quyết 
định này có thể dẫn đến những cái giá phải trả, 
những hậu quả khôn lường, hay là sự kết hợp của 
cả hai. Vì thế, để xây dựng được một đô thị có khả 
năng thích ứng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đồng 
bộ, đa ngành, năng động về phát triển đô thị.
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đặc trưng của khả năng thích ứng

Dự phòng
Dự phòng có nghĩa là có phương án dự phòng năng lực dự trữ hay 
các hệ thống dự phòng cho phép duy trì dịch vụ hay các chức năng 
trong trường hợp có sự xáo trộn hay gia tăng nhu cầu.   

Phản ánh đúng thực trạng
Những cơ cấu đô thị có khả năng thích ứng có khả năng nghiên 
cứu, học hỏi, phát triển dựa trên những kinh nghiệm đã có và thông 
tin mới. Quản lý khả năng thích ứng đòi hỏi phải đánh giá thường 
xuyên hoạt động của các hệ thống và điều chỉnh khi hoàn cảnh 
thay đổi.

Có cơ sở vững chắc
Có cơ sở vững chắc nghĩa là tiềm lực của hệ thống, mức độ ổn định, 
khả năng hấp thu, đứng vững trước những bất ổn. Một nội dung 
quan trọng về đặc tính vững chắc là việc vận hành, bảo trì phù hợp 
để đảm bảo các hệ thống hoạt động chính xác. 

  C

ó cơ sở vững chắc
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Phối hợp
Phối hợp giữa các cơ chế, ban ngành nghĩa là chia sẻ kiến thức, phối 
hợp và bảo đảm tính chiến lược trong quy hoạch, lồng ghép các giải 
pháp vì lợi ích chung. 

Đa dạng
Đa dạng nghĩa là cung ứng dịch vụ theo một số cách thức, như 
sử dụng các nguồn lực được phân bổ hay những trang thiết bị đa 
năng, với nhiều mức độ nguy cơ khác nhau, để nếu một kênh dịch 
vụ bị đình trệ thì có thể sử dụng một kênh khác. Đa dạng về  không 
gian – tức là phân bổ của cải trên toàn đô thị hay thậm chí ngoài 
phạm vi đô thị - là một cách để đảm bảo các dịch vụ này không bị 
ảnh hưởng toàn bộ bởi một tình huống thiên tai nào đó như lũ lụt 
chẳng hạn.

Phổ cập
Tham vấn và sự tham gia của nhiều bên liên quan, như những nhóm 
người dễ bị tổn thương, sẽ đảm bảo để các hệ thống thích ứng tốt 
hơn bằng cách cân nhắc một loạt các nguy cơ, năng lực phòng 
chống nguy cơ và thông tin cục bộ. Công bằng trong tiếp cận các 
hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ là nền tảng để gắn kết xã hội và 
đem đến những cơ hội mới.  

  C

ó cơ sở vững chắc
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Phương pháp Phân tích Thế mạnh Đô thị tạo điều kiện 
tăng cường đối thoại giữa các bên liên quan về những 
nguy cơ của đô thị và chất lượng hoạt động của các hệ 
thống đô thị. Phương pháp này giúp xác định các giải 
pháp hay yêu cầu đầu tư ưu tiên để nâng cao khả năng 
thích ứng của thành phố cũng như để biến những đề án 
đã lên kế hoạch hay mong muốn trở thành những dự 
án giúp nâng cao khả năng thích ứng. Thế mạnh Đô thị 
nhấn mạnh cách tiếp cận đồng bộ, lồng ghép, khuyến 
khích phối hợp đa ngành để giải quyết hiệu quả hơn các 
tồn đọng và mở ra những cơ hội mới cho đô thị. 

Để bao hàm các nội dung về đô thị và các khu vực trung 
tâm, công cụ Thế mạnh Đô thị có những thành phần sau: 
Bảo vệ cộng đồng - xã hội, Phòng chống thảm họa, Giáo 
dục, Năng lượng, Môi trường, Y tế, Công nghệ thông tin - 
truyền thông, Kinh tế địa phương, Kho vận, Tài chính địa 
phương, Vệ sinh môi trường - chất thải rắn, Giao thông 
vận tải, Phát triển đô thị và Nước sạch. Những thành 
phần này được xây dựng dựa trên việc khảo sát khoảng 
40 công cụ, phương pháp liên quan đến khả năng thích 
ứng và việc phân tích hơn 600 chỉ số nằm trong những 
công cụ, phương pháp này.   

Công cụ Phân tích Thế mạnh Đô thị có 5 giai đoạn, được 
củng cố bởi cam kết của giới lãnh đạo đô thị về tăng 
cường năng lực thích ứng ở giai đoạn đầu, và sự tham 
gia lâu dài của các đối tác phát triển thông qua các 
nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật ở giai đoạn sau.   

Giai đoạn 1        THu THậP Dữ lIệu TrƯớC CHẩN ĐoÁN

Giai đoạn 2              HỘI THảo PHÁT ĐỘNG

Giai đoạn 3              PHỏNG VấN, THựC ĐỊA

Giai đoạn 4                   XÁC ĐỊNH Ưu TIêN

Giai đoạn 5                 TÓM TẮT, THảo luậN

Phương pháp 
Phân tích 
Thế mạnh đô thị
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Giai đoạn đầu tập trung vào thu thập thông tin và các giải pháp đòn bẩy đã và đang được tiến hành tại đô thị. Trong 
giai đoạn này sẽ rà soát tổng quan toàn bộ mọi nghiên cứu, báo cáo hay quy hoạch liên quan của thành phố, Ngân hàng 
Thế giới hay các đối tác phát triển khác. Ai là tác giả? Lý do? Được sử dụng như thế nào? Các kết quả chính được tổng 
hợp để thông tin vắn tắt cho các đại biểu tham dự hội thảo phát động cũng như các chuyên gia độc lập tham gia hỗ trợ 
triển khai công cụ chuẩn đoán. Một số nghiên cứu hay chương trình thu thập dữ liệu đầu vào cũng có thể được tiến hành 
trong giai đoạn này tùy tình hình.

Giai đoạn 2 là tổ chức hội thảo phát động. Mục tiêu của hội thảo này là để thông báo cho đại biểu về các hoạt động đã 
lên kế hoạch, đưa những mối quan tâm và ưu tiên của các bên liên quan vào chương trình khung tổng thể về năng lực 
thích ứng của đô thị, thể hiện cam kết của các lãnh đạo cao cấp của nhà nước để bảo đảm các cán bộ kỹ thuật có thể 
tham gia đầy đủ vào quá trình chẩn đoán, cũng như khẳng định các lĩnh vực ưu tiên của thành phố.  

Giai đoạn 3 sẽ tiến hành phỏng vấn và khảo sát thực địa để các chuyên gia độc lập hiểu rõ hơn về những thách thức và 
cơ hội của đô thị, cũng như xác định một cách định tính các hệ thống chính đang vận hành ra sao nếu đối chiếu với các 
yêu cầu về khả năng thích ứng. Giai đoạn này cũng mang đến cơ hội để các ban ngành của thành phố tìm hiểu lẫn nhau 
về các chương trình làm việc và những công tác nâng cao năng lực thích ứng đang triển khai. Thế mạnh Đô thị được thiết 
kế với cấu trúc gồm nhiều thành phần để có thể điều chỉnh cho phù hợp với từng đô thị, chú trọng những vấn đề được 
xác định là ưu tiên sau khảo sát tiền chuẩn đoán và các cuộc thảo luận với chính quyền địa phương.  

Giai đoạn 4 là xác định thứ tự ưu tiên các giải pháp và yêu cầu đầu tư nhằm nâng cao khả năng thích ứng của đô thị. 
Giai đoạn này được thực hiện bằng cách sử dụng những “thấu kính” đa chiều để định tính những giải pháp được các 
chuyên gia gợi ý là những giải pháp quan trọng nhất để lãnh đạo thành phố xem xét. Tuy mục tiêu cuối cùng của công 
cụ Phân tích chẩn đoán Thế mạnh Đô thị là nâng cao khả năng thích ứng về lâu dài của đô thị, nhưng cũng cần hiểu 
được bản chất của các nguy cơ trực diện hay các điểm yếu (thấu kính 1). Ngoài ra còn cần nắm rõ những ảnh hưởng trực 
tiếp và gián tiếp (thấu kính 2) của các biến động lớn và tình huống căng thẳng trong thành phố bằng cách xem xét sự 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Công việc này sẽ giúp xác định những giải pháp có thể 
áp dụng trong một hệ thống nhưng cũng có khả năng giúp giải quyết vấn đề ở hệ thống khác. Xác định  các vấn đề đa 
ngành (thấu kính 3) sẽ giúp đưa ra những biện pháp ưu tiên để tối đa hóa những lợi ích đồng thời. Ở Cần Thơ, Khung 
Thích ứng Đô thị, do chương trình Arup International phát triển thông qua nguồn tài trợ của Quỹ Rockfeller được sử 
dụng cho mục đích này. Cuối cùng là thống nhất các giải pháp và yêu cầu đầu tư được đề xuất với các mục tiêu chung 
và mục tiêu cụ thể của địa phương (thấu kính 4), từ đó tăng khả năng để những đề xuất này trở thành hiện thực.  

Giai đoạn thứ 5 là tổ chức họp với lãnh đạo địa phương để trình bày kết quả triển khai công cụ chẩn đoán, các đề xuất, 
và thống nhất về các nội dung ưu tiên và những bước tiếp theo. Sau khi đã thống nhất về những nội dung ưu tiên và 
các bước tiếp theo, một nhóm chuyên gia sẽ soạn thảo một báo cáo ngắn trong đó nêu những kết quả chính triển khai 
công cụ Phân tích Thế mạnh Đô thị mà địa phương có thể sử dụng trong công tác tuyên truyền với một loạt các bên liên 
quan cả trong nội bộ và bên ngoài.

Giai đoạn 1        THu THậP Dữ lIệu TrƯớC CHẩN ĐoÁN

Giai đoạn 2              HỘI THảo PHÁT ĐỘNG

Giai đoạn 3              PHỏNG VấN, THựC ĐỊA

Giai đoạn 4                   XÁC ĐỊNH Ưu TIêN

Giai đoạn 5                 TÓM TẮT, THảo luậN



ThàNh
Phố
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Vài nét về thành phố Cần Thơ 

Với dân số 1,25 triệu người, Cần Thơ là thành phố 
lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là 
thành phố lớn thứ tư của Việt Nam. Thành phố Cần 
Thơ đã được xếp hạng đô thị loại một trực thuộc 
Trung Ương từ năm 2009. Về mặt địa lý, Cần Thơ có 
một vị trí quan trọng ở Việt Nam và khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long nói chung – vốn là một khu 
vực có tiềm năng kinh tế lớn nhưng đồng thời cũng 
có nguy cơ cao về một số biến động lớn hay tình 
huống căng thẳng. 

Thành phố Cần Thơ đóng vai trò chính trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Các mục tiêu phát triển của Cần Thơ giai đoạn 
2020-2030 là tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò quan 
trọng này. Thành phố là nguồn thúc đẩy kinh tế, văn 
hóa, khoa học, kỹ thuật cho toàn bộ khu vực. Trong 
mười năm qua, Cần Thơ đã thực hiện chuyển đổi 
cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp truyền thống sang 
công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh 
doanh nông sản. Cần Thơ được dự báo sẽ trở thành 
trung tâm của khu vực về sản xuất nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, chế biến thực 
phẩm, xuất khẩu, để từ đó trở thành nhân tố chính 
trong việc bảo đảm an ninh lương thực ở khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cũng là một 
tụ điểm giao thông trong và ngoài nước, có vai trò 
quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải vùng, 
hỗ trợ liên kết trong vùng, cũng những như cung 
cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho toàn khu vực 
như viễn thông, mạng lưới điện, nước.

Do Cần Thơ có vai trò quan trọng đối với khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long cũng như những nguy 
cơ lũ lụt đáng kể mà thành phố phải đối mặt, thành 
phố đã tập trung thực hiện nhiều nghiên cứu, báo 

cáo, và một loạt các hoạt động của cả các tổ chức 
trong và ngoài nước về những lĩnh vực chính như 
khả năng ứng phó với khí hậu, phòng chống thiên 
tai, giao thông, nước sạch - vệ sinh môi trường và 
phát triển đô thị nói chung (Rất nhiều nghiên cứu 
và báo cáo được ghi chú ở phần cuối báo cáo này).

Cần Thơ đã có những bước đi quan trọng trong việc 
giải quyết những thách thức hiện nay bằng cách 
huy động hỗ trợ từ bên ngoài và cả các chương 
trình địa phương. Ví dụ để điều phối và lồng ghép 
các vấn đề biến đổi khí hậu giữa các ban ngành, Văn 
phòng Điều phối Biến đổi khí hậu (VPĐPBĐKH) trực 
thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) Cần Thơ đã được 
thành lập với sự hỗ trợ của Mạng lưới các Đô thị Ứng 
phó với Biến đổi khí hậu châu Á.1 Cần Thơ cũng đã 
thành lập Ban Phòng chống Lụt bão (BPCLB) để chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch hành động cấp thành phố 
nhằm triển khai Chiến lược quốc gia 2007 về 
Phòng chống, Giảm thiểu, Sẵn sàng, Ứng cứu 
tình huống khẩn cấp, Phục hồi đến năm 2020. 
Để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang chuyển 
đổi, 62 trung tâm dạy nghề đã được thành lập để hỗ 
trợ lực lượng lao động nâng cấp cho phù hợp với 
thị trường lao động mới. Tình trạng lấn chiếm, xây 
nhà trái phép trên các kênh mương tiêu thoát nước 
ở khu vực trung tâm thành phố đang được xử lý, 
đồng thời năng lực của địa phương trong việc nâng 
cấp đô thị cũng đã được nâng cao (Ngân hàng Thế 
giới, 2009). Cầu Cần Thơ và sân bay quốc tế Cần Thơ 
hoàn thành xây dựng năm 2011 là những bước tiến 
đáng kể trong việc tăng cường kết nối Cần Thơ với 
các địa phương khác trong cả nước và thế giới.     

1 Quỹ Rockefeller hỗ trợ một số cơ chế quản lý việc biến đổi khí 
hậu và các biện pháp ưu tiên trong khu vực qua mạng lưới các 
thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu tại châu Á và tổ chức 
ISET quốc tế.
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Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế 
hoạch tổng thể mới của Cần Thơ thể hiện rõ tầm nhìn 
cho tương lai của thành phố, đó là: 

•	 Trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, 
nổi tiếng với những dòng sông

•	 Trở thành trung tâm kinh tế xã hội, giáo dục 
- đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa 
và thể thao của đồng bằng sông Cửu long 

•	 Trở thành trung tâm công nghiệp của khu 
vực, bao gồm các ngành công nghiệp công 
nghệ cao, năng lượng, cơ khí và điện tử, chế 
biến nông sản và thủy hải sản 

•	 Trở thành mắt xích quan trọng trong mạng 
lưới giao thông vận tải khu vực và xuyên 
quốc gia

•	 Đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước và tăng trưởng ở cả khu vực 
Đông Nam Á 

•	 Xây dựng một đô thị phát triển toàn diện, cân 
đối, bền vững 

•	 Đảm bảo an ninh quốc phòng
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THàNH PHố CầN THơ



ĐỊA HÌNH VÀ MỨC ĐỘ NGẬP ÚNG
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Lụt lội và đô thị hóa tràn lan là hai vấn đề chính ảnh 
hưởng đến khả năng ứng phó của Cần Thơ, đồng 
thời cũng có liên hệ chặt chẽ với nhau.  Việc các hộ 
gia đình có thu nhập thấp lấn chiếm kênh rạch và lòng 
sông, cũng như việc xây dựng các công trình và cơ sở 
hạ tầng công cộng nhưng thiếu quan tâm tới hệ thống 
đường ống ngầm làm tăng nguy cơ lụt lội, trong khi lũ 
lụt và tăng trưởng tràn lan ảnh hưởng tới sự an toàn 
và chất lượng cuộc sống của các khu vực đô thị (ISET, 
2010). Ngoài ra, tình trạng lụt lội triền miên có thể làm 
sụt giảm lòng tin rằng khu vực trung tâm đô thị (chủ 
yếu là quận Ninh Kiều) là một địa điểm khả thi để sinh 
sống và kinh doanh.  

Sụt lún đất là một mối đe dọa tiềm tàng tới khả 
năng thích ứng về lâu dài của Cần Thơ và đòi hỏi cần 
nghiên cứu thêm.  Một nghiên cứu gần đây do chính 
phủ Hà Lan tài trợ để phục vụ cho Quy hoạch đồng 
bằng sông Cửu Long cho thấy tình trạng sụt lún đất do 
thoát nước và khai thác nước ngầm kéo dài đang diễn 
ra trong khu vực. Chính quyền Cần Thơ khẳng định sụt 
lún đất đang đe dọa thành phố của họ. Cộng với việc 
mực nước biển dâng sẽ dẫn tới tình trạng lụt lội theo 
mùa ngày càng tăng. Cần Thơ vẫn chưa nắm rõ mối liên 
hệ giữa cấp nước, khai thác nước ngầm, tình trạng sụt 
lún đất và phòng ngừa lũ lụt.   

Người nghèo đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai 
và tình hình kinh tế thay đổi. Sinh sống bên các kênh 
rạch trong các ngôi nhà xây dựng kém chất lượng, 
người nghèo đô thị đặc biệt có nguy cơ cao bị lụt lội, 
bão và chịu các tác động thời tiết khắc nghiệt khác. 
Hơn nữa, người già, trẻ em, người tàn tật và những 
nhóm người dễ bị tổn thương khác còn có nguy cơ cao 
hơn do hạn chế về khả năng tiếp cận, được bảo vệ bởi 
các dịch vụ công. Người nghèo ở Cần Thơ thường sử 
dụng nguồn lương thực cũng như kế sinh nhai chính là 
lúa gạo và thủy sản. Khi thành phố chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công 

nghiệp xuất khẩu hiện đại, đã phát sinh tình trạng mất 
cân đối giữa lực lượng lao động và những kỹ năng cần 
thiết mà các ngành công nghiệp mới đòi hỏi. 

Nguy cơ lụt lội tại Cần Thơ chưa được đánh giá đúng 
mức.  Lụt lội do mưa lớn và triều cường là một vấn nạn 
nan giải mà thành phố đang phải chung sống, coi đó 
như là một phần trong cuộc sống thường nhật. Các cán 
bộ kỹ thuật tại Cần Thơ có năng lực cao và mong muốn 
thay đổi mô hình từ đối phó với lũ lụt sang giảm thiểu 
lũ lụt và các nguy cơ kèm theo. Tuy nhiên, đội ngũ này 
chưa thể định lượng được đầy đủ ảnh hưởng của vấn 
đề. Mặc dù những đánh giá rủi ro này đã được tiến hành 
ở Cần Thơ, những tác động của lũ lụt tới kinh tế địa 
phương và thu nhập hộ gia đình vẫn chưa được hiểu 
đúng mực. Khác với những biến động đột xuất có mức 
tàn phá lớn, dạng lũ lụt theo mùa này chủ yếu gây thiệt 
hại kinh tế do làm sự gián đoạn hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, gây chậm trễ trong việc vận chuyển hàng 
hóa, dẫn đến thiếu việc làm, các tác động gián tiếp tới 
sức khỏe. Việc lượng hóa các tổn thất, thiệt hại do lũ lụt 
gây ra sẽ giúp Cần Thơ nhận thức rõ ảnh hưởng của lũ 
lụt để xác định ưu tiên và yêu cầu đầu tư vào những cơ 
sở hạ tầng phòng chống lũ lụt, cũng như để nắm rõ tác 
động tiềm năng của tình trạng này đến tình hình tài 
chính của địa phương. 

Tình trạng đô thị hóa tràn lan, cộng với cơ sở hạ tầng 
vệ sinh môi trường thiếu thốn là một nguy cơ ngày 
càng tăng về môi trường suy thoái và tác hại đến sức 
khỏe.  Tình trạng hệ thống thoát nước mưa và nước 
sinh hoạt sử dụng chung, thiếu cơ sở xử lý nước thải, xả 
thải trực tiếp nước thải sinh hoạt ra sông ngòi khiến các 
chất thải sinh hoạt lưu chuyển qua các đường phố và 
tràn vào nhà khi lũ lụt xảy ra. Thực trạng này ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là những hộ gia đình 
đặc biệt khó khăn, cũng là những người phải sử dụng 
nguồn nước ô nhiễm này làm nước uống và sinh hoạt 
(Moglia và đồng nghiệp, 2013). Hơn nữa, những bãi 
chôn lấp tạm lộ thiên trong thành phố cũng là một mối

Trở ngại chính 
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đe dọa đối với các cánh đồng nông nghiệp liền kề có 
mưa hay lũ lụt. Những vấn đề về vệ sinh môi trường này 
có tác động gián tiếp đáng kể tới sự hấp dẫn về mặt 
kinh tế của thành phố, đặc biệt là đối với ngành nông 
nghiệp, vì nước thải rỉ ra từ bãi chôn lấp có thể gây ô 
nhiễm cây trồng trên những cánh đồng liền kề do chứa 
những chất hóa học nguy hiểm (quan sát của chuyên 
gia trong chuyến thực địa).  

Cần tăng cường thu thập, chia sẻ số liệu để nâng cao 
chất lượng và tính khả thi của công tác quy hoạch cơ 
sở vật chất, tài chính của Cần Thơ.  Thông tin liên quan 
đến phát triển đô thị, tài sản công và các trường hợp 
lũ lụt chưa được thu thập một cách đồng bộ, hơn nữa, 
số liệu cũng không được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật 
số để thuận lợi cho việc phân tích phục vụ cho quá 
trình ra quyết định và chia sẻ thông tin giữa các ban 
ngành. Chẳng hạn, tuy có thực hiện kiểm kê công trình 
thường xuyên nhưng không có chú thích địa lý, từ đó 
dẫn đến hạn chế khả năng sử dụng những thông tin 
này trong việc theo dõi quá trình phát triển đô thị và 
tốc độ phát triển ở những khu vực nhạy cảm với môi 
trường. Hơn nữa, nhiều các quy hoạch chi tiết khu dân 
cư làm cơ sở hướng dẫn cho công tác phát triển cơ sở 
hạ tầng chỉ được lập trên giấy tờ, do đó cũng khiến 
việc xử lý, thực hiện cấp phép xây dựng của thành phố 
thiếu minh bạch, hiệu quả (phỏng vấn Sở Xây dựng). Về 
nguy cơ lũ lụt hiện nay và sau này, đã có một mô hình 
lũ lụt phức tạp (dựa trên chương trình Mike 11, một 
gói mô hình sông ngòi đa dạng) được xây dựng vùng 
lưu vực sông Cửu Long, trong đó có Cần Thơ. Ngoài ra 
còn có cả một mô hình cao độ số hóa tương đối chính 
xác. Mọi kết quả mô phỏng và bản đồ đều được đưa 
vào tập bản đồ dự án, với định dạng của chương trình 
Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) (SCE, 2013). Tuy nhiên, 
mức độ lồng ghép những thông tin về nguy cơ này 
vào quy hoạch và ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng 
của các ban ngành thành phố vẫn còn nhiều hạn chế. 

Thiếu sự phối hợp giữa các ban ngành, các cơ quan 
liên quan và nhà tài trợ, dẫn đến hạn chế hiệu quả 
của công tác tăng cường khả năng thích ứng.  Những 
vấn đề đa ngành như biến đổi khí hậu, giảm thiểu nguy 
cơ thảm họa hay ứng phó khẩn cấp đòi hỏi phải có 
sự phối hợp giữa nhiều ban ngành liên quan. Chính vì 
lý do này mà Cần Thơ đã thành lập Văn phòng Điều 
phối Biến đổi khí hậu (VPĐPBĐKH) và Ủy ban Phòng 
chống Lụt bão (UBPCLB). Tuy nhiên, do sự thiếu rõ 
ràng giữa hai cơ quan này về chức năng, nhiệm vụ nên 
thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tập hợp 
hiệu quả các chương trình của nhiều ban ngành trong 
thành phố hay cấp hành chính cao hơn thành một kế 
hoạch hành động chung cho thành phố. Ngoài ra cũng 
cần tăng cường phối hợp trong việc vận hành các hệ 
thống thoát nước, chống lụt của thành phố, hiện một 
nửa đang thuộc quản lý của Sở Giao thông Công chính 
(SGT) và một nửa của Sở Nông nghiệp Phát triển nông 
thôn (SNNPTNT). Mỗi ngành vẫn chủ yếu thực hiện quy 
hoạch, triển khai hoạt động một cách độc lập (phỏng 
vấn VPĐPBĐKH). Thực trạng này hạn chế khả năng nắm 
bắt những vấn đề xuyên suốt để từ đó tăng cường 
khả năng thích ứng của Cần Thơ. Hơn nữa, như nhiều 
nghiên cứu, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tại Cần 
Thơ đã cho thấy, hiện có khá nhiều nhà tài trợ đang hỗ 
trợ cho thành phố. Tuy nhiên, một số hoạt động hỗ trợ 
này lại không có sự kế thừa từ những kết quả đã đạt 
được hoặc không liên kết đầy đủ với các hoạt động 
triển khai ở tuyến dưới, dẫn đến thiếu hiệu quả trong 
sử dụng nguồn nhân lực, tài chính. 



kếT qUả TriểN khai CôNg Cụ 
NghiêN CứU Thế MạNh đô Thị 
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Phòng chống nguy cơ thảm họa, 
Thích ứng với biến đổi khí hậu 

Tài chính đô thị

Quy hoạch, Phát triển đô thị

Trong quá trình triển khai công cụ Nghiên cứu Thế mạnh Đô thị, các chuyên gia của 
các ngành đã tiến hành phân tích thực trạng hoạt động của các hệ thống đô thị tại 
Cần Thơ liên quan đến các yêu cầu về năng lực thích ứng. Hiểu rõ các ưu nhược điểm 
của từng hệ thống sẽ cho ra những số liệu đầu sử dụng cho quá trình xác định các ưu 
tiên chung. Các trang sau sẽ trình bày khái quát một số nội dung chính về khả năng 
thích ứng của từng lĩnh vực tại Cần Thơ. 

kếT qUả TriểN khai CôNg Cụ 
NghiêN CứU Thế MạNh đô Thị 

Bảo trợ cộng đồng, xã hội 

Năng lượng 

Quy hoạch, Phát triển đô thị

Giao thông vận tải

Trang 30

Trang 36

Trang 40

Trang 46

Trang 52

Trang 56

Trang 62
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Quy HoẠCH, PHáT TRiểN ĐÔ THỊ

Ở đô thị được coi là có khả năng thích ứng khi công tác quy hoạch cơ sở vật chất và 
kinh tế - xã hội có sự phối hợp tốt, bảo đảm tính phổ cập và đa ngành. Các bên liên 
quan chính được tham gia đóng góp nhằm thống nhất quy hoạch với các ưu tiên 
của từng ngành và đảm bảo lợi ích của tất cả các tầng lớp xã hội đều được tính đến. 
Sự phối hợp giữa các ban ngành và các cơ quan liên quan khác cho phép sử dụng 
những kiến thức, số liệu hiện có của toàn thành phố để hiểu rõ hơn những vướng 
mắc hiện nay và sau này. Quy hoạch, phát triển đô thị đảm bảo có cách tiếp cận 
đồng bộ, dài hạn để thúc đẩy phát triển đô thị, có tính đến những biến động lớn và 
các tình huống căng thẳng có thể xảy ra, khuyến khích áp dụng các giải pháp chủ 
động giảm thiểu nguy cơ.
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Quy HoẠCH, PHáT TRiểN ĐÔ THỊ

Ở Cần Thơ, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với tình trạng lũ lụt theo mùa là vấn đề chính 
về phát triển đô thị (ISET, 2010; Hương, Pathirana 2013). Thành phố chưa phản ứng kịp 
với tốc độ gia tăng dân số nhanh và chưa đáp ứng được nhu cầu về những dịch vụ cơ 
bản cho người dân, đặc biệt là người dân sinh sống ở những khu vực còn ít được đô thị 
hóa (Mongolia và đồng nghiệp, 2012.). Nhận thức về tốc độ và tính chất đô thị hóa còn 
hạn chế do thiếu các số liệu về thực trạng tăng trưởng không chính thức (phỏng vấn 
SlĐTBXH). Tình trạng lấn chiếm kênh mương, lòng sông đang đe dọa hệ sinh thái của 
thành phố do làm tắc nghẽn các hệ thống thoát nước tự nhiên, dẫn đến những nguy cơ 
khác về sức khỏe đối với những nhóm dân cư vốn đã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi 
lụt lội và tình trạng sạt lở kênh mương/bờ sông (Trở ngại trong đổi mới và các báo cáo 
khác, 2009). Thành phố đang từng bước bố trí tái định cư cho một số đối tượng tạm cư 
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tại những khu vực bị ảnh hưởng và đang chủ động định hướng tập trung phát triển đô thị tại những 
khu vực có nguy cơ thấp (phỏng vấn BlTTDS; Quy hoạch tổng thể Cần Thơ, 2013).

Cần Thơ hiện đã có quy trình quy hoạch đô thị minh bạch, bảo đảm tính đại diện, với việc tham vấn 
chính thức các cấp nhà nước, các nhóm chuyên gia và cộng đồng địa phương (phỏng vấn Sở Xây dựng). 
Định hướng phát triển chung của thành phố được thể hiện trong quy hoạch không gian của thành phố, 
mà bằng chứng là việc thống nhất Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Cần Thơ đến năm 2020 với Kế 
hoạch tổng thể mới đến 2030). Hoạt động phối hợp và chia sẻ kiến thức giữa các ban ngành còn yếu, 
bằng chứng là tác động lẫn nhau hạn chế trong các chương trình, hoạt động thuộc quy hoạch từng 
ngành.   

HoẠT ĐỘNG CủA CáC Đối TáC PHáT TRiểN:

loại 
hoạt động

Tiêu đề Nhà tài trợ Đối tác
Cơ quan chủ trì 

đối ứng phía 
Việt Nam

Thời gian 

Văn kiện 
chiến lược

Chiến lược Phát 
triển thành phố 

Cần Thơ 

Liên minh các 
Đô thị

Viện Quy hoạch 
Đô thị và Nông 

thông trung 
ương; Ngân 

hàng 
Thế giới

Bộ Xây dựng 2012

Dự án hạ tầng

Dự án Nâng cấp đô 
thị khu vực Đồng 

bằng sông Cửu 
Long 

Ngân hàng Thế 
giới (69,9 triệu $ 
cho thành phố 

Cần thơ)

ủy ban nhân dân 
thành phố Cần thơ

Phê duyệt 
năm 2012

Dự án hạ tầng

Đầu tư bổ sung cho 
Dự án 

Nâng cấp đô thị 
Việt Nam 

Ngân hàng Thế 
giới (11,6 triệu $ 

cho  Cần Thơ)

ủy ban nhân dân 
thành phố Cần Thơ

Phê duyệt 
năm 2009

Dự án hạ tầng
Dự án nâng cấp đô 

thị Việt Nam 

Ngân hàng Thế 
giới (39,1 triệu $ 

cho Cần Thơ )

ủy ban nhân dân 
thành phố Cần Thơ

Phê duyệt 
năm 2004
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
Quy HoẠCH, PHáT TRiểN ĐÔ THỊ 

Dự phòng 
Do không nắm rõ tốc độ tăng dân số thực của thành phố (phỏng vấn 
SLĐTBXH), nên khó có thể đánh giá liệu quỹ đất dành cho phát triển đô thị 
có đáp ứng được nhu cầu trong tương lai hay không. Thành phố chưa có đủ 
nguồn cung nhà ở chính thức với giá cả phù hợp, bằng chứng là sự hiện diện 
của các khu tạm cư dọc các tuyến đường thủy và đường bộ của thành phố 
(quan sát thực địa). Do các dịch vụ chưa bao quát được mọi thành phần dân 
cư trong thành phố nên Cần Thơ chưa đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu 
người dân với tốc độ tăng dân số nhanh hiện nay (Moglia và đồng nghiệp, 
2012; Phỏng vấn Sở Giao thông và Sở Xây dựng).           

Phản ánh đúng thực trạng  
Thành phố thực hiện theo dõi các nguy cơ thiên tai và đang tìm cách 
định hướng phát triển đô thị vào những khu vực có nguy cơ thấp 
(phỏng vấn STNMT). Mặc dù thành phố đã nhận thức được những 
nguy cơ môi trường và sự an toàn của con người liên quan tới thực 
trạng phát triển phi chính thức dọc theo các tuyến đường bộ, kênh 
rạch và ở các khu vực ven đô, nhưng thành phố chưa có giải pháp 
chính thức để giải quyết vấn đề nhập cư của những đối tượng thu 
nhập thấp ở những nơi khác trong thành phố trong thời gian tới. 
Hơn nữa, việc thu thập số liệu về quỹ đất và các tài sản công còn 
chưa được số hóa hay có chú thích địa lý (phỏng vấn Sở Xây dựng), 
gây khó khăn cho việc xác định các xu hướng đô thị hóa cũng như 
những tổn thất, thiệt hại do lũ lụt và các mối đe dọa khác.  

Có cơ sở vững chắc 
Quy chuẩn xây dựng của thành phố có tính đến nhiều loại tài sản và đã 
xem xét đến các nguy cơ lũ lụt ở một mức độ nhất định. Tất cả các dự án 
đều phải tuân thủ các quy định này thì mới được cấp giấy phép xây dựng. 
Tuy nhiên, một vấn đề mà Cần Thơ phải đương đầu là sự tồn tại của số 
lượng lớn các căn nhà tạm không được xây dựng theo quy chuẩn (Carrard 
và đồng nghiệp, 2012). Ngoài ra, tình trạng đô thị hóa tràn lan cũng đang 
là một mối đe dọa đối với hệ sinh thái của thành phố và sức khỏe của 
người dân do hậu quả của việc xả nước thải chưa qua xử lý (phỏng vấn 
STNMT; Loan 2010). Công tác nâng cấp đô thị được thực hiện nhằm cải 
thiện điều kiện sống của người tạm cư, đồng thời cải thiện hệ sinh thái 
của thành phố bằng cách khơi thông các kênh mương thoát nước tự 
nhiên, nhưng chưa bao quát hết các khu vực (phỏng vấn Chủ tịch UBND).
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Phối hợp 
Tại Cần Thơ, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã được lồng ghép tốt 
vào chiến lược không gian đô thị của thành phố. Các kế hoạch ngành 
lần lượt được xây dựng phù hợp với khuôn khổ chung được nêu trong 
quy hoạch tổng thể (phỏng vấn Sở Xây dựng). Tuy nhiên, sự phối hợp 
giữa quy hoạch của từng ngành còn hạn chế. Để thực hiện hiệu quả các 
quy hoạch tổng thể cần phân cấp trách nhiệm cụ thể và phải có sự tham 
gia mạnh mẽ hơn nữa của các ban ngành trong quá trình soạn thảo các 
quy hoạch chi tiết (SCE, 2013). 

Đặc trưng của khả năng thích ứng
Quy HoẠCH, PHáT TRiểN ĐÔ THỊ 

Phổ cập 
Cần Thơ đã có các quy trình, thủ tục minh bạch, khả năng dự báo trong 
tham vấn về quy hoạch đô thị. Trong quá trình lập quy hoạch thường 
sử dụng một số nền tảng để phổ biến nội dung dự thảo quy hoạch và 
thu thập phản hồi từ công chúng (phỏng vấn Sở Xây dựng). Tuy vậy, 
những đối tượng phi chính thức vẫn thường xuyên không được chú ý 
đến trong công tác quy hoạch kinh tế xã hội và đô thị của thành phố do 
không được tính đến trong các con số thông kê về dân số vốn là cơ sở 
của những quy hoạch này.
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TÀi CHíNH ĐÔ THỊ

Cơ chế tài chính đô thị có khả năng thích ứng phải đủ sức đương đầu với những biến 
động quy mô lớn về nguồn thu hay các khoản chi cần thiết không lường trước thông 
qua các cơ chế dự phòng và phân bổ ngân sách linh hoạt. Lập kế hoạch, quản lý, 
hoạch định chính sách về ngân sách phải căn cứ vào số liệu thực tế, trong đó có các 
thông tin về tổn thất, thiệt hại từ những biến động lớn hay tình huống căng thẳng 
trước đây. Đô thị có khả năng thích ứng có hệ thống tài chính đô thị tự chủ đầy đủ 
để quản lý các nguồn lực và điều phối giữa các ban ngành, nhằm đảm bảo chi tiêu 
sao cho đạt được những kết quả cần thiết theo các ưu tiên của đô thị. Đô thị phải xây 
dựng được một môi trường đầu tư ổn định, có thông tin đầy đủ, tạo điều kiện cho 
nhiều thành phần tham gia và khuyến khích áp dụng cách tiếp cận tổng thể trong 
lập ngân sách, đảm bảo để quá trình phân bổ nguồn lực của đô thị phản ánh đúng 
các ưu tiên của cộng đồng.  
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TÀi CHíNH ĐÔ THỊ

Cần Thơ có nguồn thu tự có tương đối đa dạng. Tuy vậy, năng lực kiểm soát nguồn thu 
và lập kế hoạch chi tiêu của thành phố còn hạn chế có thể do trung ương quy định thành 
phố phải dành ra một tỷ lệ hay một phần nhất định kinh phí hoạt động của mình cho 
một số lĩnh vực (phỏng vấn Sở Tài chính). Ngoài ra còn vấn đề chênh lệch giữa các ưu 
tiên trong kế hoạch tổng thể 5 năm của thành phố và kế hoạch phân bổ ngân sách, cùng 
với những yếu kém trong lập kế hoạch tài khóa trung hạm và kế hoạch ngân sách chiến 
lược.  Tuy mức trích lập dự phòng, dự trữ ngân sách hiện nay có thể bù đắp được mức tổn 
thất hàng năm từ lũ lụt đã biết nhưng trong trường hợp thiên tai nghiêm trọng, có thể 
xảy ra một cách không thường xuyên và nằm ngoài phạm vi phân tích hồi cứu, thì thành 
phố có thể gặp khó khăn với mô hình tài chính độc lập của mình.
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
TÀi CHíNH ĐÔ THỊ

Phản ánh đúng thực trạng 
Cơ cấu chi tiêu của thành phố khá đơn giản, nhưng các cán bộ của Sở 
Tài chính và Sở KHĐT vẫn gặp khó khăn trong dự báo các xu hướng 
tương lai về nguồn lực khả dụng hay những yêu cầu nghiệp vụ, nhu cầu 
về vốn của cơ quan ngoài các nghĩa vụ trung ương đã quy định. Điều 
này làm suy giảm năng lực chung và không khuyến khích các lãnh đạo 
thành phố tích cực tham gia vào quá trình lập kế hoạch cho nhiều năm 
dựa trên những tình huống hợp lý. 

Như đã nêu trong phần về phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi 
khí hậu, Cần Thơ chưa thể thu thập hay sử dụng các thông tin rõ ràng 
về nghĩa vụ dự phòng các nguy cơ thiên tai và khí hậu của mình. Tuy 
thành phố có sử dụng kinh phí hàng năm cho các tình huống không 
lường trước để giảm thiểu các biến động lớn và tình huống căng thẳng, 
nhưng các ban ngành của thành phố vẫn sử dụng một phần đáng kể 
ngân sách hàng năm vào việc đối phó, khắc phục những thiệt hại quy mô 
nhỏ, trong khi những thiệt hại này cũng chưa được tính toán chính xác. 

Nói rộng ra là vẫn tồn tại sự chênh lệch giữa các ưu tiên đề ra trong kế 
hoạch tổng thể 5 năm của thành phố và những nguồn lực tài chính khả 
dụng và được phân bổ cho những ưu tiên đó. Ngoài ra, hệ thống tài 
chính địa phương, trong đó có các quy trình lập ngân sách, còn chưa 
tuân theo nguyên tắc lấy kết quả làm căn cứ, khiến thành phố khó có 
thể duy trì, quản lý các tài sản công của mình một cách hiệu quả, hợp lý. 
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
TÀi CHíNH ĐÔ THỊ

Dự phòng 
Theo quy định của trung ương, thành phố phải lập quỹ dự phòng và dành 
riêng 3 - 5% kinh phí thường xuyên hàng năm cho các tình huống không 
nằm trong kế hoạch. Khoản mục chi cho tình huống không lường trước hàng 
năm thường xuyên được sử dụng, nhưng thành phố chưa bao giờ phải dùng 
đến quỹ dự phòng (phỏng vấn Sở Tài chính và Sở KHĐT). Chỉ có thể sử dụng 
quỹ này khi được Uỷ ban nhân dân phê duyệt và khi sử dụng cũng phải tuân 
thủ những quy định hạn chế khác, do vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng 
hành động nhanh và hiệu quả của thành phố trong trường hợp xảy ra những 
biến động và tình huống khẩn cấp nghiêm trọng.

Có cơ sở vững chắc 
Trong mười năm qua, các nguồn thu tự có của thành phố đã tăng dần 
theo tăng trưởng GDP và tốc độ tăng dân số (số liệu ngân sách 10 năm 
của Sở tài chính). Thêm vào đó, do Cần Thơ luôn là một địa phương có 
mức đóng góp dương cho ngân sách trung ương nên khó có khả năng 
thành phố không thể trang trải được những khoản nợ hiện hành. Mức 
dự phòng, dự trữ ngân sách hiện nay của thành phố đủ khả năng bù 
đắp các tổn thất do lũ lụt hàng năm gây ra. Tuy nhiên, trong trường 
hợp có thiên tai nghiêm trọng thì Cần Thơ có thể sẽ bị giảm nguồn 
thu từ thuế và tăng kinh phí cần thiết để phục hồi sau thiên tai. Các tài 
sản của thành phố chưa có bảo hiểm (SCE, 2013), trong khi để có được 
những chế độ bảo hiểm phù hợp, với chi phí hợp lý cho thành phố thì 
thị trường bảo hiểm của Việt Nam cần phải phát triển hơn nữa. Ngoài ra, 
năng lực lập kế hoạch tài chính, chiến lược trung đến dài hạn của Cần 
Thơ cũng còn hạn chế vì quy trình ra quyết định tài khóa của thành phố 
hiện vẫn dựa trên ngân sách từng năm. 



PHòNG CHốNG THiêN TAi VÀ THíCH ỨNG           biếN Đổi KHí HẬu

Đô thị có khả năng thích ứng phải có hệ thống phòng chống thiên tai trong đó kết 
hợp được cơ chế sẵn sàng ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp vận hành tốt, toàn 
diện với cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai hiệu quả. Những cơ chế, cơ sở hạ tầng 
như vậy được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ lồng ghép phạm vi toàn 
thành phố và được xây dựng để sẵn sàng ứng phó, hạn chế ảnh hưởng và phục hồi 
sau các tình huống thiên tai dự tính. Ở đô thị có khả năng thích ứng, phòng chống 
thiên tai được lồng ghép trong mọi công tác quy hoạch của thành phố, bao gồm quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch ngành. Một 
thành phố có khả năng thích ứng ra quyết định về phân bổ ngân sách và ưu tiên đầu 
tư dựa trên thông tin về những tổn thất, từng thiệt hại cả thực tế và dự kiến do thảm 
họa gây ra.



PHòNG CHốNG THiêN TAi VÀ THíCH ỨNG           biếN Đổi KHí HẬu

Tình trạng lụt lội tại Cần Thơ là hệ quả của mưa bão, hệ thống thoát nước chất lượng kém 
cùng với thủy triều và mực nước sông dâng cao. Sụt lún đất, nếu xảy ra trong thành phố, có 
thể sẽ càng làm vấn đề lụt lội theo mùa trở nên nghiêm trọng hơn (SCE, 2013). Trước đây, 
Cần Thơ cũng đã chịu nhiều hậu quả do việc xói lở bờ sông, tình trạng ngập mặn, bão (rất 
hiếm). Để đối phó với các nguy cơ về thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, Cần Thơ  đã xây 
dựng một số khuôn khổ pháp lý, chính sách và kế hoạch hành động, bao gồm cả kế hoạch 
hành động cấp thành phố triển khai Chiến lược Quốc gia về Sẵn sàng, Phòng chống, Giảm 
nhẹ Thiên tai, Ứng cứu khẩn cấp và Phục hồi đến năm 2020 và Kế hoạch Ứng phó với Biến 
đổi khí hậu của thành phố Cần Thơ 2010 - 2015 (Chủ tịch uBND thành phố Cần Thơ, 2010).  



Ngoài những kế hoạch hành động này, Ngân hàng Thế giới còn hỗ trợ quy xây dựng hoạch 
phòng chống nguy cơ lũ lụt lồng ghép (SCE, 2013) và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông 
thôn cũng đã soạn thảo kế hoạch tổng thể về phòng chống lũ lụt cho thành phố. Nhìn 
chung, nguy cơ lũ lụt tại Cần Thơ đã được nhận thức rõ và đã có một số đánh giá nguy cơ đã 
được một vài tổ chức độc lập thực hiện (ví dụ nghiên cứu của chương trình Trở ngại trong 
đổi mới và các báo cáo khác, 2009;. Ngân hàng Thế giới, 2012). 

Hiện Cần Thơ đã có cơ cấu thể chế vận hành trơn tru về sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tình 
huống khẩn cấp, trong đó có hệ thống cảnh báo sớm dưới sự chỉ đạo, giám sát của Ban 
Phòng chống Bão lụt thuộc SNNPTNT. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giảm thiểu nguy cơ hiện vẫn 
được vận hành và duy trì bởi nhiều bên như Sở Giao thông, SNNPTNT, STNMT, Sở Xây dựng, 
chưa có sự phối hợp ăn ý. Sở Giao thông chịu trách nhiệm về hệ thống đường ống thoát 
nước và một phần hệ thống kênh mương lộ thiên trong thành phố, trong khi SNNPTNT 
quản lý tất cả các kênh mương lộ thiên ở các khu vực sản xuất nông nghiệp và hệ thống 
phòng chống lũ lụt. STNMT có trách nhiệm quản lý tài nguyên nước. Sở Xây dựng quản 
lý quy chuẩn xây dựng của các hệ thống thoát nước và cấp phép xây dựng cho các công 
trình và những cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đến hệ thống đường ống thoát nước ngầm. Ba 
bộ phận này của hệ thống phòng chống lũ lụt của thành phố chưa được quản lý một cách 
thống nhất (SCE, 2013). 

Cần Thơ đã có nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện và nâng cấp hệ thống phòng chống lũ lụt 
và thoát nước thành phố, bao gồm hệ thống đê, đập thủy triều, hệ thống thoát nước và nạo 
vét kênh mương (SCE, 2013). Tuy nhiên, sự phân tán trong đầu tư và nguồn lực tài chính 
hạn chế đã dẫn đến kết quả là hệ thống phòng chống lũ lụt thiếu để có thể đủ khả năng xử 
lý các vấn đề lụt lội (phỏng vấn VPĐPBĐKH, SNNPTNT, và SCFSC). Hơn nữa, tình trạng lụt lội 
ngày một nặng đã trở thành một vấn đề thường nhật ở Cần Thơ và thường không được coi 
là một thảm họa (SCE, 2013). Do vậy, Cần Thơ chưa chú trọng đến việc định lượng những 
tổn thất, thiệt hại do lũ lụt theo mùa gây ra, dù đây là điều cần thiết để thu thập thông tin 
phục vụ công tác lập kế hoạch ngân sách và ưu tiên cho các dự án hạ tầng. Cần Thơ cần 
chuyển đổi tư duy từ đối phó với lũ lụt sang cách tiếp cận chủ động, lồng ghép, đa ngành 
để phòng chống nguy cơ thiên tai. 
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HoẠT ĐỘNG CủA CáC Đối TáC PHáT TRiểN:

loại 
hoạt 
động

Tiêu đề Nhà tài trợ Đối tác
Cơ quan đối ứng 

chính phía 
Việt Nam

Thời gian

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Xây dựng, thực hiện Cơ chế Giám 
sát, Phổ biến, ứng phó Trực tiếp 

Nguy cơ Ngập mặn
ACCCRN ISET

Trung tâm Quan trắc 
Tài nguyên Môi trường 

thành phố Cần Thơ, 
VPĐPBĐKH

2012 –  2014

Văn kiện 
chiến lược

Kế hoạch Phòng chống Nguy cơ Lũ 
lụt Lồng ghép cho thành phố 

Cần Thơ
Ngân hàng thế giới SCE

ủy ban nhân dân 
thành phố Cần Thơ

2013

Văn kiện 
chiến lược

Quy hoạch Đồng bằng sông 
Mekong: tầm nhìn và chiến lược 

dài hạn để xây dựng khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long an toàn, thịnh 

vượng, bền vững

Chính phủ Hà Lan

Royal Haskoning, 
Đại học 

Wageningen, 
Deltares

Bộ TNMT, Bộ NNPTNT 2013

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Tác động của biến đổi khí hậu và 
Nghiên cứu về khả năng thích nghi 

cho vùng hạ lưu sông Mekong
uSAID ICEM, DAI 2013

Hỗ trợ 
kỹ thuật

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và 
Nghiên cứu về khả năng thích nghi 

cho đồng bằng sông Cửu Long

ADB, AusAID , quỹ 
biến đổi khí hậu  

Bộ TNMT 2010 - 2012

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Văn phòng Điều phối Thích ứng với 
Biến đổi khí hậu

ACCCRN ISET uBND TP Cần Thơ 2010  -  2012

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Tăng cường năng lực thể chế trong 
Phòng chống nguy cơ thiên tai tại 
Việt Nam, bao gồm thiên tai liên 

quan tới biến đổi khí hậu

uNDP
Hội chữ thập đỏ 

và Trường Đại học 
Thủy lợi Hà Nội

Bộ NNPTNT 2008 - 2011

Văn kiện 
chiến lược

Kế hoạch hành động ứng phó với 
biến đổi khí hậu của thành phố Cần 

Thơ, 2010 – 2015
ACCRN

ISET, CTC, Ngân 
hàng Thế giới, Bộ 
TNMT, NISTPASS, 
SIWRR, Đại học 

Cần Thơ

2010

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Đánh giá Nguy cơ, Năng lực, Điểm 
yếu liên quan tới biến đổi khí hậu

ACCCRN
CTC, Viện Dragon, 
Viện Lúa gạo sông 

Mêkông, ĐHCT
2009

Văn kiện 
chiến lược 

Kế hoạch hành động về ứng phó 
của địa phương

Ngân hàng thế giới, 
GFDRR

uBND TP Cần Thơ 2009

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Ban Chỉ đạo về Biến đổi Khí hậu 
thành phố Cần Thơ

Ngân hàng Thế giới 
(SCCC được thành lập 
trong khuôn khổ Biên 

bản ghi nhớ ký với 
NHTG)

uBND TP Cần Thơ 2009
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
PHòNG CHốNG THiêN TAi VÀ THíCH ỨNG biếN Đổi KHí HẬu

Dự phòng 
Kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các biến động khí hậu đột ngột hiện đã có và được 
cập nhật hàng năm. Kế hoạch này của thành phố được tổng hợp từ kế hoạch ứng 
phó khẩn cấp của các ban ngày, quận huyện và các doanh nghiệp nhà nước lớn. 
Các biện pháp phòng chống lụt bão hiện mới chỉ hạn chế ở mức nâng cao nền 
đường, vỉa hè, coi như một hệ thống đê cục bộ, các con đê bằng đất nhỏ dọc theo 
hệ thống thoát nước, thủy lợi và một số tường chắn và cầu cảng bằng bê tông tại 
các quận trung tâm. Những hệ thống phòng chống lũ lụt hiện nay có công suất dự 
phòng rất thấp để đối phó với tình hình lũ lụt đang thay đổi và những tình huống 
xấu nhất. Hệ thống đê điều hiện tại chỉ có năng lực hạn chế trong việc ngăn chặn 
ngập úng ở khu vực nội đô trung tâm và hiện vẫn đang tập trung vào hệ thống đê 
để hỗ trợ cho vụ lúa đông (SCE, 2013). Các bờ kè đường bộ hiện hành chưa đủ khả 
năng ngăn chặn ngập úng trong nội thành. Trong khuôn khổ của dự án nâng cấp 
đô thị lớn ở khu vực trung tâm thành phố, một số kênh rạch bị tắc đã được khơi 
thông và vận hành trở lại để phục vụ thoát nước (Ngân hàng Thế giới, 2009). Hầu 
hết các kênh được thiết kế với các tiêu chuẩn thấp ngăn lũ lụt cấp thấp. Các biện 
pháp phòng chống lũ lụt bổ sung như đập ngăn nước triều hiện còn thiếu nhiều 
(SCE, 2013). Các giải pháp công trình xanh như kho bãi tạm nội đô, vỉa hè thấm 
nước, mương thấm sẽ là những giải pháp thành phố có thể áp dụng. 

Phản ánh đúng thực trạng
Một số đánh giá thiệt hại vật chất, kinh tế đã được thực hiện sau các đợt thiên 
tai để cung cấp thông tin đầu vào cho quy trình ra quyết định (SCE, 2013). Tuy 
nhiên, thiệt hại kinh tế dự tính từ những trận lũ lụt vẫn chưa được thống kê đầy 
đủ, và vì thế thường chưa được đánh giá đầy đủ. Tình trạng này dẫn đến một 
thực tế là sự thiếu hiểu biết về chi phí của những đợt thiên tai trước đây, thiếu 
phân bổ ngân sách trực tiếp cho các hoạt động giảm thiểu nguy cơ, cũng như 
chưa nắm được về các mức ngân sách dự phòng để bù đắp cho thiệt hại do 
thiên tai gây ra. 

Có cơ sở vững chắc
Các trận lũ năm 2011 và 2012 đã cho thấy cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt 
hiện có, bao gồm cả các công trình tường chắn và cầu cảng bê tông ở các 
quận chưa đủ sức đối phó với vấn đề lũ lụt theo mùa tại Cần Thơ. Về mặt sẵn 
sàng ứng phó khẩn cấp, hiện đã có hệ thống cảnh báo sớm để cung cấp thông 
tin kịp thời thông qua các kênh truyền thông địa phương. 
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Phối hợp 
Các cơ cấu thể chế về phòng chống nguy cơ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu 
khá phức tạp, có chức năng, nhiệm vụ thường chồng chéo. Hiện có tới 2 cơ quan 
cùng có nhiệm vụ điều hợp, lồng ghép các vấn đề về lũ lụt là Văn phòng Điều phối 
về Biến đổi khí hậu (VPĐPBĐKH) và Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão (SCFSC), đồng 
thời có tới 3 cơ quan tham gia vào quá trình thiết kế, vận hành, bảo dưỡng hệ thống 
thoát nước và phòng chống lũ lụt. Cụ thể, Sở Giao thông quản lý hệ thống cống 
thoát nước và một phần của hệ thống kênh mương mở trong thành phố. SNNPTNT 
(Ủy ban Phòng chống Lụt bão thuộc sở này) quản lý kênh mương mở dùng cho 
thoát nước nông nghiệp cũng như hệ thống phòng chống lũ, bao gồm đê, đập 
ngăn nước triều… STNMT quản lý nguồn nước. Cuối cùng, Sở Xây dựng có nhiệm 
vụ ban hành quy chuẩn xây dựng áp dụng cho các hệ thống thoát nước nhưng lại 
không quản lý, vận hành các công trình này. Cần coi những công trình này là một 
phần của công tác phòng chống lũ với quy trình vận hành, bảo trì thống nhất. 

Hệ thống pháp lý và quy hoạch phòng chống nguy cơ lũ lụt cũng tương đối thiếu 
gắn kết. Chẳng hạn, Cần Thơ đã có kế hoạch hành động triển khai Chiến lược quốc 
gia về Phòng chống thiên tai cũng như một kế hoạch hành động về biến đổi khí 
hậu. Một số phần của kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu, đặc biệt liên quan 
đến vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng có sự chồng chéo, thiếu nhất quán 
với kế hoạch hành động Phòng chống thiên tai hiện tại. Đồng thời, Sở Xây dựng còn 
ban hành các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước mà không có sự phối hợp với 
các tiêu chuẩn của SNNPTNT trong thiết kế hệ thống phòng chống lũ lụt (SCE, 2013). 

Việc phối hợp giữa các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng rất quan trọng. 
Tình trạng lấn chiếm diễn ra tại các tỉnh thượng nguồn đang khiến vấn đề lũ lụt ở 
Cần Thơ trở nên nghiêm trọng hơn (phỏng vấn ISET). Hơn nữa, phối hợp trong xây 
dựng quy hoạch tuy cần thiết nhưng  phối hợp trong thực hiện quy hoạch cũng 
không kém phần quan trọng. Trung Ương cần đóng một vai trò chính trong việc chỉ 
đạo, hướng dẫn rõ ràng, cũng như khuyến khích để đảm bảo mọi quy hoạch phát 
triển cấp Bộ và cấp tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long được xây dựng và triển 
khai một cách ăn ý.

Đặc trưng của khả năng thích ứng
PHòNG CHốNG THiêN TAi VÀ THíCH ỨNG biếN Đổi KHí HẬu

Phổ cập
Các quyết định liên quan đến đầu tư và phân bổ ngân sách đầu tư cho những cơ 
sở hạ tầng quan trọng được thực hiện ở cấp quốc gia, do đó có khả năng không có 
vai trò của các ban ngành địa phương trong vấn đề vận động ưu tiên đầu tư phòng 
chống nguy cơ thiên tai. Các bên liên quan, trong đó có người dân và các đối tác 
không được tham khảo ý kiến đầy đủ trong hầu hết các khoản đầu tư của thành 
phố cho phòng chống lũ lụt và hệ thống thoát nước do các kế hoạch đầu tư được 
xây dựng theo từng ngành. Tại địa phương chưa có cơ chế tài chính nào về san sẻ 
rủi ro, chẳng hạn như các công ty bảo hiểm (SCE, 2013).

Có c
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Với một đô thị có khả năng thích ứng, người dân, kể cả những nhóm người dễ bị tổn 
thương đều được tiếp cận bình đẳng, công bằng với các dịch vụ cơ bản. Những cơ chế 
hỗ trợ như các chương trình mạng lưới an sinh có đối tượng là tất cả các tầng lớp yếu 
thế trong xã hội và bảo đảm cung cấp dịch vụ hiệu quả trong mọi tình huống. Mọi 
người dân đều có cơ hội bình đẳng được tham gia vào khu vực kinh tế chính thức và 
có đủ năng lực để đối phó và phục hồi sau những biến động lớn và các tình huống 
căng thẳng. Quy trình quyết sách, quy hoạch có sự tham gia rộng khắp, thể hiện các 
ưu tiên, nhu cầu của cộng đồng. Đô thị có khả năng thích ứng tạo cơ hội cho các tổ 
chức xã hội phát triển mạnh, từ đó góp phần bảo đảm tiếng nói bình đẳng của các 
thành phần trong xã hội.

Bảo Trợ CộNg đồNg, xã hội
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Hầu hết người dân Cần Thơ đều đã được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như điện lưới, 
học hành, y tế (Chủ tịch uBND Cần Thơ, 2014). Vướng mắc chính hiện nay là bất bình 
đẳng trong tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường (Moglia và đồng nghiệp, 
2013.). Tỷ lệ nghèo ở mức vừa phải và tiếp tục giảm mỗi năm (Carrard và đồng nghiệp, 
2012), tuy vậy, không rõ mức độ bao quát của các số liệu thống kê này về các đối tượng 
lao động nhập cư và người tạm cư là bao nhiêu (phỏng vấn Sở lĐTBXH). Nhóm dân tộc 
có số dân lớn nhất ở đây là người Khmer, có tỷ lệ nghèo cao hơn 3 lần so với người Kinh. 
Người nghèo thường sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao nhất, nhưng các hộ 
nghèo lại không quan tâm nhiều đến các nguy cơ về thảm họa bởi họ còn nhiều vấn đề 
cấp bách, thiết yếu hơn cần quan tâm như sức khỏe, sinh kế.  

Bảo Trợ CộNg đồNg, xã hội
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HoẠT ĐỘNG CủA CáC Đối TáC PHáT TRiểN:

loại 
hoạt động

Tiêu đề Nhà tài trợ Đối tác
Cơ quan đối ứng 

hay triển khai phía 
Việt Nam

Thời 
gian 

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Tăng cường Giám sát 
Dịch sốt xuất huyết và 

Cơ chế đối phó dịch
ACCCRN ISET Việt Nam

Trung tâm Y tế Dự 
phòng Thành phố 

Cần Thơ

2012 –  
2014

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Cuộc thi Thanh niên 
Việt Nam với Khả năng 

thích ứng của đô thị 
ACCCRN

Trở ngại trong đổi 
mới

Thành/Tỉnh Đoàn, 
Văn phòng Điều 
phối Biến đổi khí 

hậu

2011 – 
2013

Nghiên cứu
Điều tra Nhận thức về 
nguy cơ tại thành phố 

Cần Thơ
GFDRR

Mạng lưới Tổ chức 
xã hội Toàn cầu về 

Giảm thiểu Nguy cơ 
Thảm họa

CCCO 2011

Nghiên cứu

Các khía cạnh xã hội 
của vấn đề thích nghi 

với biến đổi khí hậu tại 
Việt Nam

Ngân hàng 
thế giới

Đại học Quốc gia 
Việt Nam; Viện 

Dragon; Trở ngại 
trong đổi mới

2010

Nghị định của chính phủ về dân chủ cơ sở ra đời đồng nghĩa với việc thông tin về quy hoạch phát 
triển phải được phổ biến đầy đủ tới người dân (phỏng vấn Sở lĐTBXH). Tuy nhiên, người dân vẫn 
chưa được tham gia thực sự vào quá trình ra quyết định ở cấp cao, mà điển hình là sự thiếu vắng vai 
trò của người dân trong quy hoạch toàn thành phố (phỏng vấn SXD). Người dân được tổ chức khá tốt 
sẵn sàng ứng phó thiên tai ở tuyến xã, nhưng vẫn cần được tham gia nhiều hơn vào các nội dung như 
xác định, giảm thiểu nguy cơ. Phụ nữ được tham gia đầy đủ vào nền kinh tế chính thức và nắm giữ 
một số vị trí quan trọng cả nơi làm việc và trong gia đình (phỏng vấn SYT và SlĐTBXH).  
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
bảo TRợ CỘNG ĐồNG, xã HỘi 

Phản ánh đúng thực trạng
Các cộng đồng bị ảnh hưởng đã học những bài học được từ các tình 
huống căng thẳng trước đây và dần dần đã xây dựng được một số 
phương thức phòng chống thiên tai, như chuyển đổi nghề nghiệp 
từ làm nông sang nuôi trồng thủy sản và nâng cốt nền đường để 
giảm thiểu trở ngại về đi lại trong mùa mưa lũ (quan sát thực địa và 
phỏng vấn đại diện UBND huyện). 

Nội dung chiến lược giảm nghèo của thành phố được phổ biến nhờ 
thường xuyên giám sát các xu hướng nghèo (phỏng vấn SLĐTBXH). 
Tuy nhiên, chưa rõ các số liệu về tình trạng nghèo của thành phố có 
thể hiện đầy đủ vai trò và tình hình của các đối tượng nhập cư và các 
khu dân cư tạm hay không.

Có cơ sở vững chắc
Cần Thơ hiện có một loạt các chương trình mạng lưới an sinh xã 
hội đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng như người dân 
tộc thiểu số, người nghèo, người già, trẻ mồ côi, người tàn tật. Các 
chương trình này tập trung vào giảm nghèo, tái thiết, bồi thường sau 
thiên tai. Tuy nhiên, dù có nhiều chương trình mạng lưới an sinh xã 
hội, nhưng các đối tượng nghèo vẫn tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng 
bởi thiên tai do nhà cửa bị thiệt hại, mất nguồn sinh nhai. Ngoài ra, 
đô thị hóa nhanh chóng còn ảnh hưởng tiêu cực đến người nghèo 
đô thị do đối tượng này thiếu thốn các dịch vụ cơ bản và ngày càng 
chịu nhiều ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường (Trở ngại trong đổi 
mới và các báo cáo khác, 2009). 

Có c
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Phối hợp
Một số ban ngành của thành phố có nhiệm vụ quản lý một loạt các 
các chương trình an sinh xã hội khá manh mún, như Sở Lao động 
Thương binh Xã hội (SLĐTBXH) – chịu trách nhiệm về giảm nghèo, 
Ủy ban Dân tộc – phụ trách vấn đề hòa nhập xã hội, Sở Nông nghiệp 
Phát triển nông thôn – phụ trách vấn đề hỗ trợ sinh kế cho nông 
dân. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các chương trình này còn hạn chế 
(phỏng vấn SYT, SLĐTBXH, SNNPTNT). 

Đặc trưng của khả năng thích ứng
bảo TRợ CỘNG ĐồNG, xã HỘi 

Phổ cập 
Cần Thơ đã bảo đảm được tính phổ cập trong cung ứng một số dịch 
vụ cơ bản như điện lưới, học hành, y tế, vẫn nhưng gặp khó khăn 
trong phổ cập cung cấp nước sạch, tiện nghi vệ sinh cho người dân, 
đặc biệt là người nghèo. 

Với tỷ lệ nghèo cao hơn, người dân tộc thiểu số là một đối tượng ưu 
tiên cao của các chương trình mạng lưới an sinh xã hội giảm nghèo 
(phỏng vấn SLĐTBXH). Các đối tượng dân cư được đại diện bởi là các 
tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội người khuyết tật, Hội nông 
dân. 

Người dân cũng được tham gia vào các hoạt động sẵn sàng ứng 
phó thiên tai và xây dựng kế hoạch ứng cứu, cũng như được đào tạo 
về ứng cứu khẩn cấp thông qua các tổ chức như Hội Chữ thập đỏ 
(phỏng vấn với các tổ chức xã hội và đại diện UBND quận/huyện). 
Tuy nhiên, người dân vẫn còn ít được tham gia vào quá trình xây 
dựng các chiến lược giảm thiểu nguy cơ phạm vi toàn thành phố 
(phỏng vấn VPĐPBĐKH và SNNPTNT). Chẳng hạn, kế hoạch phòng 
chống thiên tai (PCTT) hiện vẫn được soạn thảo nhưng không có sự 
tham gia ý kiến của người dân, kể cả những người sống ngay cạnh 
kênh mương. Sự tham gia tích cực của các hộ gia đình, chính quyền 
và cộng đồng địa phương trong đánh giá nguy cơ, thiết kế công 
trình, thực hiện và giám sát hoạt động sẽ góp phần giảm thiểu ảnh 
hưởng của tình trạng lụt lội theo mùa cũng như các ảnh hưởng của 
khí hậu sau này. Khi công tác chuẩn bị đối phó và giảm thiểu thảm 
họa không được đưa thành các tình huống thì tính khả thi của công 
tác tái định cư phòng ngừa phụ thuộc vào sự tham gia tích cực của 
cộng đồng bị rủi ro.

Có c
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NăNG LượNG

Hệ thống năng lượng có khả năng thích ứng phải cung cấp nguồn năng lượng đầy 
đủ, bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục trong trường hợp có biến động. Hệ thống 
này phải có công suất dự phòng để cung cấp điện cho thành phố trong mọi tình 
huống, đặc biệt phải đảm bảo duy trì sự vận hành liên tục của các cơ sở hạ tầng 
quan trọng như bệnh viện, các cơ quan hành chính. Các quy hoạch và thiết kế hạ 
tầng năng lượng sử dụng thông tin đầu vào từ một đánh giá nguy cơ lồng ghép 
trong đó nghiên cứu những biến động lớn và các tình huống căng thẳng. Hệ thống 
năng lượng có khả năng ứng phó phải bảo đảm cung cấp điện năng cho mọi đối 
tượng trong xã hội. Công tác quản lý hệ thống năng lượng, trong đó có các quyết 
định liên quan đến phân phối và giá cả, phải có sự tham gia của các ban ngành địa 
phương và các bên liên quan khác. 
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NăNG LượNG

Quy hoạch và quản lý các vấn đề về năng lượng được thực hiện ở trung ương, do vậy hạn 
chế sự tham gia của các bên liên quan ở Cần Thơ. Các nguồn năng lượng đa dạng của 
Việt Nam cho thành phố một số phương án trong việc cung cấp điện năng. Ở Cần Thơ 
hiện có 2 nhà máy điện chạy diesel đóng vai trò các “trạm cấp điện giờ cao điểm”  cung 
cấp điện cho các cơ sở hạ tầng quan trọng như các cơ quan nhà nước, bệnh viện trong 
trường hợp khan hiếm điện và mất điện. Để tăng công suất sản xuất điện năng, hiện Cần 
Thơ đang xây dựng một nhà máy điện chạy khí đốt. Khi hoàn thành, Trung tâm điện lực 
Ô Môn có thể đảm bảo để thành phố phân phối điện ra toàn bộ khu vực đồng bằng sông 
Cửu long (JICA, 2011; SCE, 2013). Nguy cơ lũ lụt ở Cần Thơ có thể nói đã được tính đến 
trong các giải pháp phòng ngừa của ngành năng lượng như sử dụng cột bê tông cho 
mạng lưới phân phối điện, nâng cao độ các trạm biến áp (khảo sát thực địa tại Tổ máy 1, 
Nhà máy Ô Môn 1).  



54  TăNG CườNG KHả NăNG THíCH ứNG CủA ĐÔ THị 

Đặc trưng của khả năng thích ứng
NăNG LượNG

Phản ánh đúng thực trạng  
Nguy cơ lũ lụt ở Cần Thơ có thể nói đã được tính đến trong việc thiết 
kế các cơ sở điện năng của địa phương như sử dụng cột bê tông cho 
mạng lưới phân phối điện và nâng cao độ các trạm biến áp (quan sát 
thực địa). Ngoài ra, hầu hết các nhà máy điện hiện tại đều được bố trí 
nâng cao cốt nền, đồng thời cũng đã có một số hướng dẫn, quy chuẩn 
xây dựng khuyến khích nâng cao độ của các ổ cắm và thiết bị điện 
trong các công trình (phỏng vấn Sở Xây dựng). 

Có cơ sở vững chắc 
Việt Nam có những nguồn năng lượng rất đa dạng gồm thủy điện, điện 
than, dầu khí, cung cấp cho thành phố một số phương án cung cấp 
điện. Các bệnh viện đã được lắp đặt máy phát điện dự phòng riêng. 
Nguồn điện năng vẫn có khả năng bị gián đoạn do phụ thuộc vào điện 
nhập khẩu từ Trung Quốc hay do công suất nguồn thủy điện giảm 
trong thời kỳ hạn hán. Tuy vậy, Cần Thơ vẫn có nguồn cung nhiên liệu 
tương đối ổn định vì là điểm phân phối nhiên liệu quan trọng. Ngoài 
ra, khi đường ống dẫn khí đốt tự nhiên mới cho thành phố được hoàn 
thành, hai nhà máy điện hiện tại sẽ được đưa vào vận hành hết công 
suất, cùng với hai nhà máy khác dự kiến sẽ được xây dựng, nhờ đó 
thành phố sắp tới sẽ có thể cung cấp điện cho toàn bộ khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long. Xác suất biến động lớn về giá là khá thấp vì giá 
điện luôn được kiểm soát chặt chẽ. Tuy trong các tình huống khẩn cấp 
và những thời điểm thiếu điện vẫn có thể phải thực hiện cắt điện luân 
phiên, nhưng hiện nay chưa có tín hiệu thị trường bên cầu nào cho 
thấy cần phải chính thức áp dụng mô hình cắt điện luân phiên trên thị 
trường nguồn cung. 

Có c
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Phối hợp 
Cần Thơ chưa có nhiều tầm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch năng 
lượng của Việt Nam vì những quyết định này, trong đó có các vấn đề 
nhập khẩu, sản xuất điện, truyền tải, phân phối, phân bổ và bán lẻ điện, 
đều được quản lý tại trung ương bởi doanh nghiệp điện quốc doanh 
(phỏng vấn Chủ tịch tỉnh). 

Đặc trưng của khả năng thích ứng
NăNG LượNG

Dự phòng  
Cần Thơ hiện vẫn chủ yếu sử dụng điện mua từ các tỉnh thành khác 
cũng như điện nhập khẩu từ các nước láng giềng. Tuy nhiên, hai nhà 
máy phát điện chạy bằng diesel của thành phố vốn thường chỉ được sử 
dụng trong tình huống “cao điểm” thực ra vẫn có đủ công suất để đáp 
ứng phần lớn nhu cầu của thành phố trong trường hợp nguồn điện 
mua ngoài bị gián đoạn. Những cơ sở quan trọng như bệnh viện được 
ưu tiên có điện trong trường hợp thiếu điện (phỏng vấn Sở KHĐT).  

Có c
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GiAo THÔNG VẬN Tải 

Hệ thống giao thông vận tải có khả năng thích ứng phải có nhiều hình thức vận 
chuyển cung cấp cho người sử dụng, đảm bảo giao thông thông suốt trong trường 
hợp có sự cố, đồng thời đảm bảo giao thông, đi lại cho mọi tầng lớp dân cư. Cần có 
cách tiếp cận linh hoạt và chủ động phối hợp với các cơ quan khác để khuyến khích 
người tham gia giao thông chuyển sang sử dụng những phương tiện vận tải khác 
tùy diễn biến tình hình. Ở đô thị có khả năng thích ứng, công tác quy hoạch, đầu tư 
trong lĩnh vực giao thông vận tải thường căn cứ trên các đánh giá nguy cơ tổng thể 
và gắn liền với quy hoạch của các ban ngành khác cũng như các ưu tiên chung quan 
trọng của thành phố. 
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GiAo THÔNG VẬN Tải 

Tại Cần Thơ, quy hoạch giao thông vận tải được lồng ghép vào công tác quy hoạch đô 
thị của thành phố (phỏng vấn Sở Xây dựng). Mặc dù thành phố đã chủ động thẩm định 
các dự án đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải dựa trên các nguy cơ lũ lụt (phỏng vấn 
Sở Giao thông), nhưng không rõ liệu hiệu quả đầu tư có được đánh giá dựa trên các ưu 
tiên chính của thành phố hay không.  Ngoài ra, mối liên hệ giữa đầu tư giao thông và các 
hình thái phát triển thành phố không được xem xét cẩn thận. Cơ sở hạ tầng giao thông 
vận tải chủ yếu là đường bộ, do vậy giao thông rất dễ bị gián đoạn do tình trạng lũ lụt 
theo mùa. Cần Thơ cũng chưa có phương án thay thế nào cho hoạt động giao thông vận 
tải hay kho vận trong mùa mưa lũ.  
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HoẠT ĐỘNG CủA CáC Đối TáC PHáT TRiểN:

loại 
hoạt động

Tiêu đề Nhà tài trợ Đối tác
Cơ quan đối 
ứng chủ trì 

phía Việt Nam
Thời gian 

Dự án hạ tầng
Dự án Kết nối Khu 

vực trung tâm Đồng 
bằng Sông Cửu Long

ADB (420 triệu uS$); 
AusAID (134 triệu 

$); Ngân hàng Xuất 
nhập khẩu Hàn Quốc 

(260 triệu $)

Bộ Giao thông 
Vận tải

Phê duyệt 
năm  2013

Hỗ trợ kỹ thuật
Đường cao tốc Trung 

Lương - Mỹ Thuận 
-  Cần Thơ 

ADB
Tập đoàn Đường 

cao tốc Việt 
Nam

Đang đề 
xuất 

Dự án hạ tầng Cầu Cần Thơ JICA (155 triệu $)
Bộ Giao thông 

Vận tải
2010

Công tác nâng cấp đường bộ đã được triển khai trên khắp phạm vi thành phố để xử lý nguy cơ lụt lội 
bằng cách nâng cao cốt nền đường và triển khai các hệ thống thoát nước tại chỗ, tuy nhiên chỉ mới 
dừng lại ở phạm vi các đường quốc lộ và tỉnh lộ (SCE, 2013). Ở Cần Thơ từ lâu đã có thói quen sử dụng 
xe gắn máy, dẫn đến nguy cơ về chất lượng không khí cũng như ảnh hưởng đến khả năng di chuyển 
của một số nhóm người dễ bị tổn thương (quan sát thực địa và phỏng vấn AoPD). Về mặt này, thành 
phố đã có kế hoạch củng cố hệ thống các tuyến xe buýt công cộng hiện nay (phỏng vấn Sở Giao 
thông). Các tuyến đường thủy hiện chưa được tận dụng hết công suất dù có thể đóng một vai trò lớn 
hơn trong vận tải hàng hóa, hành khách.  
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
GiAo THÔNG VẬN Tải

Dự phòng   
Thành phố chưa có phương án thay thế cho việc đi lại và vận tải 
hàng hóa trong mùa lũ lụt. Do phần lớn các tuyến đường đều bị 
ngập nước khi có lũ lụt và do hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông gần 
như phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ nên khả năng di chuyển 
cả hàng hóa và hành khách đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù 
vậy, các tuyến đường bộ quan trọng cũng đang được nâng cao nền 
đường để cải thiện khả năng lưu thông suốt thời gian trong năm 
(SCE, 2013; phỏng vấn Sở Giao thông).   

Phản ánh đúng thực trạng    
Hoạt động đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải được thực hiện căn 
cứ trên bài học từ ảnh hưởng của các trận lũ lụt trước đây và mức độ 
ngập úng dự kiến (phỏng vấn Sở Giao thông). Mặc dù Cần Thơ đã 
chủ động thẩm định các dự án đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận 
tải dựa trên các nguy cơ lũ lụt nhưng không rõ hiệu quả của các dự 
án đầu tư có được đánh giá theo các ưu tiên chính của thành phố 
hay không. 

Có cơ sở vững chắc   
Cần Thơ chưa thực hiện đầu tư chiến lược vào lĩnh vực giao thông, 
vận tải và kho vận để hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của các hệ 
thống đường bộ và đường thủy để từ đó đối phó tốt hơn với tình 
trạng lũ lụt theo mùa. Thành phố đang chủ động ứng phó với những 
thay đổi về tình hình giao thông bằng cách củng cố mạng lưới đi lại 
công cộng bằng xe buýt. Dù vậy, hoạt động giao thông công cộng 
hiện nay của thành phố vẫn đang chịu lỗ. Cơ sở hạ tầng giao thông 
vận tải chủ yếu được thành phố đầu tư mà chưa có cơ chế thu hồi 
vốn đầu tư đường bộ, trong khi trung ương chỉ cấp vốn cho các công 
trình giao thông vận tải cấp quốc gia và các vấn đề khác của mạng 
lưới chính sách quốc gia (phỏng vấn Sở Giao thông). Có c
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Phối hợp 
Cần Thơ thể hiện sự hợp tác tốt và linh hoạt giữa Bộ Giao thông 
Vận tải và Sở Giao thông trong công tác quy hoạch và quản lý cơ sở 
hạ tầng giao thông vận tải. Quy hoạch giao thông được lồng ghép 
vào công tác quy hoạch đô thị của thành phố, thể hiện trong quy 
hoạch tổng thể thống nhất của thành phố. 

Đặc trưng của khả năng thích ứng
GiAo THÔNG VẬN Tải

Đa dạng  
Phương tiện giao thông chủ yếu theo quan sát là xe máy. Tuy nhiên, 
thành phố đang có kế hoạch đa dạng hóa phương tiện đi lại bằng 
việc tăng cường mở rộng hơn nữa hệ thống giao thông công cộng 
bằng xe buýt. Đường thủy nhìn chung chưa được sử dụng nhiều. 
Vận tải đường sông chủ yếu được sử dụng cho một số loại hàng 
hóa và nguyên liệu thô trong khi phương tiện giao thông công cộng 
đường thủy chỉ dừng ở một số bến phà qua sông (phỏng vấn Sở 
Giao thông). 

Phổ cập  
Việc sử dụng xe gắn máy làm phương tiện đi lại chính làm hạn chế 
khả năng di chuyển của một số nhóm người dễ bị tổn thương như 
người già, người tàn tật (phỏng vấn Chủ tịch UBND TP và AOPD). Tuy 
nhiên, hệ thống xe buýt công cộng hiện vẫn được bao cấp đáng kể, 
có lợi cho người nghèo và người tàn tật. 

Có c
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Vệ SiNH MÔi TRườNG

Hệ thống vệ sinh môi trường có khả năng thích ứng phải bảo đảm phổ cập tiếp cận 
các dịch vụ vệ sinh môi trường. Hệ thống đó phải áp dụng mô hình quy hoạch tổng 
thể có tính đến những nguy cơ, yếu kém về xã hội, kinh tế, môi trường. Quy hoạch 
và đầu tư vào hạ tầng vệ sinh môi trường phải căn cứ vào các số liệu cung cầu, cũng 
như dựa trên sự phối hợp liên ngành để từ đó tăng cường kết hợp các quy hoạch 
và ưu tiên phát triển đô thị hiện có. Đô thị có khả năng thích ứng có đủ nhân lực và 
năng lực kỹ thuật để đảm bảo vận hành, duy tu, quản lý tài chính bền vững các cơ 
sở hạ tầng và dịch vụ vệ sinh môi trường.
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Vệ SiNH MÔi TRườNG

Cho đến tận gần đây, Cần Thơ vẫn chưa có cơ quan điều phối chung các công tác vệ 
sinh môi trường, dẫn đến hạn chế trong phối hợp liên ngành; Ban điều phối Vệ sinh 
môi trường của thành phố được thành lập để phục vụ mục đích này và để triển khai 
Kế hoạch Phát triển Vệ sinh môi trường của thành phố (uBND Cần Thơ, 2013). Quản 
lý tài chính yếu kém đối với hạ tầng vệ sinh môi trường, cùng với việc thiếu vốn đầu 
tư (phỏng vấn Sở KHĐT và Sở Xây dựng), vốn chủ yếu được phân bổ từ ngân sách nhà 
nước, dẫn đến sự thiếu bền vững tài chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Hậu quả là 
các hệ thống hạ tầng vệ sinh môi trường kém phát triển, bao gồm thoát nước, thu hồi, 
xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn (uBND Cần Thơ, 2013). Chẳng hạn, ở Cần Thơ chưa 
có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp, các cơ sở xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt và y tế còn hạn chế (phỏng vấn Sở Y tế; SCE, 2013); “số đông các cơ sở 
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HoẠT ĐỘNG CủA CáC Đối TáC PHáT TRiểN:

loại 
hoạt động

Tiêu đề Nhà tài trợ Đối tác
Cơ quan đối tác 

chủ trì phía 
Việt Nam

Thời gian 

Hỗ trợ kỹ 
thuật

Nâng cao năng lực Quản lý, 
Quy hoạch, Điều phối trong 
lĩnh vực Vệ sinh môi trường 
của địa phương ở Việt Nam  

Chương trình 
Nước sạch Vệ sinh 
môi trường; Ngân 

hàng Thế giới 

uBND Thành phố 
Cần Thơ /Ban Vệ 
sinh môi trường 

thành phố 

2014 - 
2016

Dự án cơ sở 
hạ tầng

Chương trình Nâng cao chất 
lượng Cấp nước

JICA phê duyệt

Dự án cơ sở 
hạ tầng

Dự án Hệ thống Thoát nước 
và Xử lý nước thải 

KfW (18 triệu 
Euro)

GIZ
2008 - 
2014

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Xử lý nước thải và chất thải 
rắn ở các trung tâm tỉnh lỵ

GIZ Bộ Xây dựng
2005 - 
2014

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Chương trình nghiên cứu 
chung Việt Nam - Đức AKIZ 
về Ý tưởng Lồng ghép Xử lý 
Nước thải cho các khu công 

nghiệp (khu công nghiệp Trà 
Nóc)

KfW

Bộ Giáo 
dục 

Nghiên 
cứu CHLB 

Đức 

Bộ Khoa học 
Công nghệ 

2010 - 
2014

Hỗ trợ 
kỹ thuật

Nội dung nghèo đói trong 
vấn đề Nước sạch, Vệ sinh 

môi trường, Nguy cơ bị ảnh 
hưởng bởi khí hậu ở TP Cần 

Thơ 

AusAID
CSIRO; 
ĐHCT

Công ty Cấp 
thoát nước Cần 

Thơ
2012

Hỗ trợ 
kỹ thuật 

Phân tích hiệu quả - chi phí 
để làm phương pháp so sánh 
giữa các phương án vệ sinh 

môi trường ở khu vực ngoại ô 
Cần Thơ, Việt Nam  

AusAID 2010

công nghiệp và hộ gia đình thường xuyên xả nước thải trực tiếp vào các đường nước” (Neumann và đồng 
nghiệp., 2013). Nhà máy xử lý nước thải đầu tiên tại Cần Thơ đang xây dựng, dự kiến sẽ được hoàn thành 
vào năm 2014, với công suất xử lý 30.000 mét khối mỗi ngày.

Năng lực kỹ thuật và quản lý liên quan đến quản lý, quy hoạch, vận hành, bảo trì hạ tầng vệ sinh môi 
trường nói chung còn hạn chế (Moglia và đồng nghiệp, 2013). Thực trạng vệ sinh môi trường hiện nay 
đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân cũng như nền kinh tế, ví dụ như khiến cho các 
tuyến đường thủy không còn khả năng lưu thông, chất lượng, sản lượng sản xuất thủy sản giảm. Mới đây, 
Cần Thơ đã thông qua Quy hoạch Phát triển Vệ sinh môi trường của thành phố, theo đề án Chiến lược và 
Kế hoạch hành động Thống nhất về Vệ sinh môi trường quốc gia (uBND thành phố Cần Thơ, 2013).
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
Vệ SiNH MÔi TRườNG

Phản ánh đúng thực trạng  
Mức độ ảnh hưởng đến cả sức khỏe cộng đồng do thiếu thốn cơ 
sở hạ tầng vệ sinh môi trường và yếu kém trong quản lý còn chưa 
được nhận thức đầy đủ, chẳng hạn các loại bệnh lây qua nguồn 
nước, triển vọng kinh tế, ví dụ như liên quan tới việc tiêu thụ nông 
sản. Hơn nữa, hiểu biết về mối liên hệ giữa điều kiện vệ sinh môi 
trường thiếu thốn, lũ lụt và các ảnh hưởng xã hội, môi trường liên 
quan cũng còn hạn chế.

Có cơ sở vững chắc   
Hạn chế trong triển khai các quy định vệ sinh, thiếu cơ sở xử lý chất 
thải, quản lý yếu kém trong cả việc vận hành và bảo dưỡng các cơ 
sở hiện có đồng nghĩa với việc số lượng lớn các doanh nghiệp và hộ 
gia đình đang xả nước thải trực tiếp vào các đường nước. Ngoài ra, 
thành phố cũng chưa có cơ sở xử lý chất thải công nghiệp và công 
suất của các cơ sở xử lý chất thải rắn còn rất hạn chế (phỏng vấn Sở 
Y tế; SCE, 2013). Những dự án tập trung vào thoát nước và xử lý nước 
thải đang gặp khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư. Quản lý tài 
chính cơ sở hạ tầng vệ sinh môi trường yếu kém dẫn đến tình trạng 
thiếu bền vững tài chính do cơ chế thu hồi vốn rất hạn chế hiện nay 
và việc quy định mức thu phí vệ sinh thấp.

Có c

ơ sở vững chắc                      Phối hợp                           đ
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Đặc trưng của khả năng thích ứng
Vệ SiNH MÔi TRườNG

Phối hợp 
Ban Điều phối Phát triển Vệ sinh Môi Trường thành phố chỉ vừa mới 
được thành lập để điều phối các hoạt động về vệ sinh môi trường 
trong bộ máy chính quyền thành phố. Ngoài ra, mối liên hệ giữa 
chính quyền và các doanh nghiệp dịch vụ công vẫn còn yếu. Với 
việc Quy hoạch Vệ sinh môi trường của thành phố mới được phê 
duyệt gần đây, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở KHĐT và Sở Tài chính 
đóng vai trò chủ trì trong điều hành cơ sở hạ tầng và các dịch vụ vệ 
sinh môi trường (UBND Thành phố Cần Thơ, 2013). 

Đa dạng 
Do mức tiếp cận các dịch vụ vệ sinh môi trường còn hạn chế và cơ 
sở hạ tầng vệ sinh môi trường nhìn chung còn thiếu thốn nên thành 
phố có rất ít phương án khác ngoài việc xả nước thải chưa qua xử lý 
trực tiếp vào các hệ thống sông ngòi (Moglia và đồng nghiệp, 2013). 
Nhà máy xử lý nước thải đầu tiên của Cần Thơ đang trong quá trình 
xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014 với công suất xử 
lý 30.000 mét khối mỗi ngày (phỏng vấn Chủ tịch UBND). Cần Thơ 
chưa có bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Rác thải hiện được thu gom và 
đưa đến một số bãi chôn lấp tạm quy mô nhỏ để sau đó được chôn 
lấp (tham quan thực địa các bãi xử lý rác; phỏng vấn Sở Xây dựng).

   

Phổ cập  
Trong các cơ chế quản lý vệ sinh môi trường hiện nay chưa có sự 
tham gia của các tổ chức xã hội và các đối tượng người dân (UBND 
thành phố Cần Thơ, 2013). Thành phố cần tăng cường các dịch vụ vệ 
sinh môi trường để phục vụ tất cả các quận huyện và người dân ở 
Cần Thơ, kể cả người tạm cư. Hiện mới chỉ có các quận nội thành có 
dịch vụ thu gom rác thải. Hộ gia đình và doanh nghiệp phải nộp phí 
dịch vụ này. Cơ sở xử lý nước thải mới sẽ chỉ đáp ứng nhu cầu của 
quận Ninh Kiều (phỏng vấn Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND). 

Có c
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giải pháp, yêu cầu                        
đầu tư ưu tiên

Hai nguy cơ chính của Cần Thơ là tình trạng lụt lội và 
đô thị hóa tràn lan có thể được xử lý bằng cách chủ 

động định hướng phát triển đô thị tới những vùng có 
nguy cơ ngập lụt thấp, gồm những khu vực có cốt nền 
cao hơn ở gần trung tâm thành phố. Cách tiếp cận này 
cũng là phù hợp với Quy hoạch tổng thể đã được phê 
duyệt gần đây (UBND Cần Thơ, năm 2013), đặc biệt là 
mục tiêu xây dựng một khu đô thị đồng bộ. 

Tăng cường khả năng thích ứng đòi hỏi phải có những 
giải pháp và hoạt động đầu tư hướng tới việc phòng 
ngừa lũ lụt và tăng cường xây dựng khu vực trung tâm 
thành phố. Những giải pháp đã xác định yêu cầu phải 
đổi mới thể chế và chính sách, còn các đề án đầu tư 
cần đề cập đến phát triển cơ sở hạ tầng. Các giải pháp 
đề xuất cần gắn liền với đầu tư vào công tác phòng 
chống lũ lụt, giao thông vận tải để tăng cường khả 
năng kết nối tại trung tâm thành phố, điều kiện vệ sinh 
môi trường, nâng cấp đô thị hướng tới các đối tượng 
nghèo, yếu thế. Nếu được Cần Thơ triển khai dưới dạng 
các chương trình tổng thể, có sự phối hợp hỗ trợ hiệu 
quả của các đối tác phát triển, những giải pháp và đề án 
đầu tư này sẽ đem lại kết quả đáng kể về nâng cao khả 
năng thích ứng của thành phố. 

Để thực hiện thành công các gói giải pháp, đề án đầu tư 
đề xuất đòi hỏi phải có sự phối hợp đáng kể giữa các ban 
ngành và các bên liên quan tại Cần Thơ cũng như giữa 
Cần Thơ và các cơ quan chính phủ cao hơn. Một số Sở 
như Sở Giao thông dường như có mối quan hệ hợp tác 
với Bộ chủ quản nhưng một số Sở khác lại không. Thành 
công cũng cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan 
tài trợ và các tổ chức quốc tế có mặt tại thành phố. Lý do 
là quy mô đáng kể của những nguồn lực cần thiết, cũng 
như mối liên hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau vốn có trong 
quá trình xây dựng đô thị có khả năng thích ứng. Chú 
trọng vào các chương trình chung của các ban ngành ở 
Cần Thơ và các đối tác phát triển một cách chiến lược sẽ 
tạo điều kiện để thành phố đạt được những kết quả tốt 
hơn và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. 

Giải pháp ưu tiên 
Tăng cường quản lý phát triển đô thị và định hướng 
phát triển đến những khu vực có mặt nền cao. Đây là 
giải pháp phòng chống ngập lụt quan trọng nhất và 
“không có gì phải hối tiếc” mà Cần Thơ có thể áp dụng. 
Để làm được điều này cần có những biện pháp chủ 
động để khuyến khích hay thu hút đầu tư phát triển 
khu vực đô thị lõi với những dự án đầu tư cần thiết vào 
giao thông vận tải, vệ sinh môi trường, nâng cấp đô 
thị, cũng như các cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt 
trọng điểm. Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng 
hiện vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển để đáp ứng 
nhu cầu gia tăng dân số dự tính. Trong quá trình phát 
triển đô thị này, một yêu cầu tối quan trọng là phải vừa 
tiếp tục các chương trình nâng cấp đô thị hiện nay, vừa 
chủ động tạo không gian sống cho những đối tượng 
thu nhập thấp để giảm thiểu nguy cơ lấn chiếm sau 
này ở các khu vực ven đô và dọc các kênh rạch. Xử lý 
hồi tố các trường hợp lấn chiếm, xây dựng bừa bãi sẽ 
tốn kém hơn nhiều về cả chi phí tài chính và xã hội so 
với việc chủ động có giải pháp tính đến các đối tượng 
nghèo trong các quy hoạch phát triển tương lai. Tăng 
cường quản lý phát triển đô thị tại Cần Thơ sẽ đòi hỏi 
phải nâng cao năng lực cũng như nâng cấp công nghệ, 
phần mềm. Việc này cũng đòi hỏi phải có sự phối hợp 
đáng kể giữa các ban ngành khác chưa không chỉ Sở 
Xây dựng.   

Tăng cường năng lực thể chế và khuôn khổ pháp lý 
để áp dụng mô hình xử lý nguy cơ ngập lụt lồng ghép 
hiệu quả. Hiện nay ở Cần Thơ đang tồn tại sự chồng 
chéo giữa các Ban Phòng chống Lụt bão (BPCLB) và Văn 
phòng Điều phối Biến đổi khí hậu (VPĐPBĐKH). Ngoài 
ra, một số ban ngành thành phố cũng đã tham gia 
vào công tác vận hành, quản lý các công trình hạ tầng 
phòng chống ngập lụt - Sở Giao thông Vận tải có nhiệm 
vụ bảo đảm thoát nước đô thị và xử lý rác thải, Sở Nông 
nghiệp Phát triển nông thôn phụ trách phòng chống lũ 
lụt và điều hành công tác thoát nước nông nghiệp, Sở 
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Tài nguyên Môi trường phụ trách quản lý tài nguyên 
nước. Cơ cấu bộ máy thể chế phức tạp này gây khó 
khăn cho việc quy hoạch và triển khai hiệu quả các 
giải pháp phòng chống nguy cơ lũ lụt ở Cần Thơ. Luật 
mới về Phòng chống thiên tai được Quốc hội thông 
qua vào tháng 6/2013 quy định chỉ một cơ quan duy 
nhất chịu trách nhiệm về thoát nước, xử lý nước thải 
và phòng chống lũ lụt. Phòng chống nguy cơ lũ lụt 
cũng đòi hỏi phải có sự phối hợp rất chặt chẽ với các 
tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long khác, đặc biệt là 
các tỉnh thượng nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Kiên 
Giang, Vĩnh Long. Do đó, cần cấp bách tăng cường 
năng lực thể chế của các cấp chính quyền thành phố 
để đảm bảo: (i) sự phối hợp hiệu quả giữa các ban 
ngành thành phố, các Bộ ngành liên quan và các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long khác; (ii) có giải pháp phù 
hợp, bao gồm cả giải pháp cơ cấu và phi cơ cấu để 
lồng ghép đầy đủ các nội dung phòng chống nguy 
cơ lũ lụt và thích ứng với khí hậu vào các quy trình 
xây dựng quy hoạch đô thị của thành phố; (iii) triển 
khai vận hành, bảo trì thống nhất các hệ thống phòng 
chống ngập lụt, thoát nước; (iv) có cơ chế hiệu quả để 
người dân được tham gia vào công tác phòng chống 
nguy cơ lũ lụt. 

Tăng cường thu thập, chia sẻ và sử dụng các số liệu 
về tài sản công, công trình, dân số, nguy cơ. Những 
số liệu này cần được coi là cơ sở cho quy hoạch phát 
triển của thành phố, đặc biệt trong lập quy hoạch chi 
tiết cho từng khu vực. Quy hoạch tổng thể mới được 
phê duyệt gần đây đã cho thấy xu hướng phát triển 
chung và các kế hoạch sử dụng đất chính của thành 
phố, nhưng quy hoạch chi tiết sẽ cho biết chi tiết yêu 
cầu thực tế về thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng 
như vấn đề cấp phép xây dựng. Hiện nay, mới chỉ có 
khoảng 50% khu vực trong thành phố đã có quy hoạch 
chi tiết hoàn chỉnh. Nguyên nhân một phần là do thiếu 
thông tin đầu vào. Ngoài việc được sử dụng cho các 
chương trình quy hoạch đô thị, việc thu thập, chia sẻ 

thông tin về các cơ sở vật chất của thành phố và mức 
độ nguy cơ là yếu tố quan trọng trong xây dựng quy 
hoạch giao thông (và phải liên hệ mật thiết với quy 
hoạch sử dụng đất), quản lý tài sản công, xác định các 
thiệt hại, tổn thất do lũ lụt gây ra, cũng như lập ngân 
sách địa phương. 

Về mặt công nghệ, một trong những giải pháp ưu 
tiên là xây dựng một hệ thống dựa trên GIS để tạo 
điều kiện cập nhật và chia sẻ dữ liệu. Khả năng cập 
nhật, chỉnh sửa linh hoạt quy hoạch khi có thông tin 
mới là một đặc trưng quan trọng của khả năng thích 
ứng. Hơn nữa, quá trình thu thập số liệu cũng tạo điều 
kiện nâng cao tính phổ quát, cũng là một đặc trưng về 
khả năng thích ứng trong phát triển đô thị. Trên cơ sở 
đó, việc thu thập các điểm số liệu thực thể và lập bản 
đồ nên được tiến hành với sự hợp tác của trường Đại 
học Cần Thơ và các đối tác khác thông qua Chương 
trình Dữ liệu mở về Năng lực thích ứng (OpenDRI), 
với nội dung là hợp tác với chính phủ các nước nhằm 
đối chiếu các dữ liệu hiện có bằng các phần mềm mã 
nguồn mở. Ngân hàng Thế giới xây dựng OpenDRI và 
các ứng dụng tương tự tại Băng-la-đét, Haiti, In-đô-nê-
xia, Nê-pan và Xrilanka. Chương trình OpenDRI cũng sẽ 
thúc đẩy hòa nhập xã hội bằng cách thu hút sự tham 
gia cộng đồng địa phương trong thu thập dữ liệu, xây 
dựng bản đồ minh họa nguy cơ của nhà cửa công 
trình và một số thanh phần dân cư trước thiên tai và 
các nguy cơ khác. VPĐPBĐKH có thể đảm nhiệm việc 
lưu trữ cơ sở dữ liệu về nguy cơ. Cần cân nhắc xem các 
chương trình này nên được thống nhất với các chương 
trình khác của thành phố như thế nào để tăng cường 
thống kê về tài sản công. 

Xây dựng các quy trình chuẩn về đánh giá tổn thất, 
thiệt hại, tạo điều kiện cho các cán bộ địa phương 
lượng hóa ảnh hưởng của lũ lụt đối với nền kinh tế 
và ngân sách địa phương. Các tình huống nguy hiểm 
đặt ra những nghĩa vụ dự phòng cụ thể và tiềm ẩn 
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đáng kể đối với nhà nước, thể hiện qua một loạt các 
hạng mục ngân sách hàng năm, cũng như những thiệt 
hại kinh tế chưa lường trước được. Theo Sở Tài chính, 
sau thảm họa, Cần Thơ có thể sẽ phải bồi thường cho 
nông dân do mùa màng thất bát, bồi thường chi phí 
khắc phục tổn thất, sửa chữa các công trình cơ sở hạ 
tầng, và nhiều chi phí khác - tất cả đều liên quan đến 
những hạng mục khác nhau trong ngân sách nhưng 
thường không được tính toán rõ từ năm này qua năm 
khác. Theo quy định của trung ương, Cần Thơ phải 
dành riêng khoảng 3 - 5% ngân sách chi thường xuyên 
để trích lập dự phòng ngân sách hàng năm, đồng 
thời phải lập quỹ dự trữ cho những tình huống bất 
trắc ngoài kế hoạch. Số này tính đến tháng 6/2014 đã 
có số dư tương đương khoảng 11% tổng nguồn thu 
hàng năm của địa phương. Mô hình trích lập dự phòng 
hàng năm, trong đó quỹ dự phòng được thành phố 
thường xuyên sử dụng để đáp ứng các nhu cầu hàng 
năm, và quỹ dự trữ, dù chưa từng được sử dụng, cho 
thấy tiềm năng lớn trong việc đối phó với các nguy cơ 
của thành phố, cũng như giúp thành phố tăng cường 
sức chống chọi trước các biến động lớn và tình huống 
căng thẳng. Tuy vậy vẫn cần phân tích thêm về chất 
lượng quản lý tài chính của thành phố, bao gồm cả sự 
gia tăng từng bước quỹ dự trữ, trách nhiệm dự phòng 
rủi ro đầy đủ của thành phố, để bảo đảm những giải 
pháp này là phù hợp với mô hình nguy cơ của thành 
phố.  

Tăng cường công tác quản lý tài chính để nâng cao 
chất lượng và tính bền vững của các khoản đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng. Tập trung nhiều hơn vào các kết 
quả phân bổ ngân sách, chứ không chỉ vào số tiền đã 
chi tiêu, từ đó nâng cao hiệu quả chi tiêu và chất lượng 
của các kết quả. Hiện nay, UBND thành phố (thông qua 
Sở Tài chính) chỉ có thẩm quyền khá hạn chế về kinh 
phí chi thường xuyên, vì phải tuân thủ quy định của 
trung ương đối với nguồn chi này. Chẳng hạn, Sở Tài 
chính cho biết các mức chi tối thiểu về khoa học/kỹ 

thuật (10 - 15%), giáo dục (10 - 15%), môi trường (10 - 
15%). Việc đánh giá các xu hướng sắp tới về nguồn lực 
khả dụng hay các yêu cầu nghiệp vụ và nhu cầu vốn 
của các ban ngành còn hạn chế. Lãnh đạo Sở Tài chính 
cho biết nếu có thiếu hụt nguồn thu so với dự toán, 
như đã thấy trong 5/10 năm giai đoạn 2004 - 2013, thì 
thành phố thường cắt giảm vốn đầu tư, kinh phí bảo trì 
đường bộ, hay các chi phí bảo dưỡng khác. Cách làm 
này có vẻ là khá hợp lý nếu xét đến các phương án, 
ưu tiên ngân sách ngắn hạn khác, nhưng có thể ảnh 
hưởng tới sự bền vững của các công trình hạ tầng mới 
và hiện có chất lượng xây dựng không bảo đảm, thiếu 
bảo dưỡng cần thiết. 

Tăng cường quy hoạch đầu tư cơ bản để hỗ trợ tốt 
hơn cho việc xác định ưu tiên, giám sát, thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế.  Hiện nay ở Cần Thơ, quá 
trình lập kế hoạch đầu tư cơ bản được thực hiện hàng 
năm trong công tác lập kế hoạch ngân sách thông 
thường. Chuyên viên của Sở KHĐT cho biết các ban 
ngành sẽ trình đề án, sau đó SKHĐT thẩm định, phê 
duyệt, nhưng quyết định xét chọn dự án cuối cùng 
thuộc về Ủy ban nhân dân. Sở KHĐT cho biết trong 
các tiêu chí xét chọn có yếu tố lợi ích kinh tế - xã hội, 
nhưng lý do đưa ra quyết định cuối cùng cũng không 
hoàn toàn minh bạch (ví dụ, dù một dự án có nhiều 
đối tượng thụ hưởng hơn dự án khác nhưng có cùng 
giá thành thì cũng chưa chắc sẽ được chọn). Những 
biến động lớn và các tình huống căng thẳng trong 
công tác đầu tư sau này chưa được xét đến trong các 
nội dung thảo luận, mà thường chỉ được xem xét đến 
trong những dự án đầu tư hạ tầng liên quan đến giảm 
thiểu nguy cơ, như quản lý sông ngòi.  

Yêu cầu đầu tư ưu tiên  
Các giải pháp phòng chống ngập lụt trong khu vực 
đô thị lõi. Các quyết định về giảm thiểu, xử lý nguy 
cơ lũ lụt phải dựa trên các lợi ích về giảm thiểu nguy 
cơ có thể đạt được và một tập hợp các giải pháp vật 
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chất và phi vật chất ở quy mô toàn bộ khu vực bằng 
sông Cửu Long. Có nghĩa là mọi hoạt động đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt phải có cách tiếp cận 
theo hướng lưu vực sông, có tính đến các tác động của 
những hoạt động đầu tư này tới các tỉnh lân cận ở khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long. Trái lại, tác động của các 
hoạt động đầu tư đã lên kế hoạch ở mạn bắc đồng bằng 
sông Cửu Long (có thể ở cả Lào và Campuchia) phải 
được nắm rõ. Cách tiếp cận theo hướng lưu vực sông sẽ 
tạo cho cả trung ương lẫn chính quyền tỉnh một công 
cụ lập kế hoạch tốt hơn và hiệu quả hơn trong quản lý 
tài nguyên nước và phòng chống các tình huống thiên 
tai liên quan đến nước.   

Kế hoạch tổng thể phòng chống lụt bão giai đoạn 2013 - 
2020 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012, tạo nền tảng 
vững chắc cho việc thực hiện các giải pháp trọng điểm, 
đặc biệt khi nhìn vào các đề án đầu tư đã xác định cho 
Giai đoạn 1 và 2 của Kế hoạch. Cụ thể, Giai đoạn 1 sẽ tập 
trung vào khu vực đô thị của quận Ninh Kiều, trong đó 
có một công trình đê bao, đập ngăn nước triều, trạm 
bơm, nâng cấp hệ thống cống và thoát nước. Giai đoạn 
2 tập trung vào quận Bình Thủy (phía tây bắc), gồm việc 
mở rộng tuyến đê dọc sông Hậu về phía bắc và xây dựng 
một con đê mới bảo vệ vùng nông thôn. 

Định hướng phát triển đô thị với việc đầu tư vào lĩnh 
vực giao thông vận tải. Giao thông vận tải đóng vai trò 
quan trọng trong việc khuyến khích, định hướng phát 
triển đô thị hóa. Đầu tư vào giao thông vận tải ở Cần 
Thơ cần được sử dụng để tăng cường vai trò của khu 
vực đô thị lõi để trở thành một trung tâm phát triển, 
tăng trưởng. Các quy hoạch hiện hành có tác dụng làm 
giảm mật độ dân số ở khu vực đô thị lõi nhờ tạo ra nhiều 
cực tăng trưởng trong tỉnh. Các chương trình bao gồm 
việc mở rộng gấp đôi diện tích đường xá ở quận Ninh 
Kiều, và chỉ phục vụ cho 50.000 cư dân mới, giả định 
rằng hầu hết người dân đô thị mới sẽ sinh sống ở một 
trong những điểm cực phát triển khác dọc sông Hậu. 

Chiến lược này cần được cân nhắc lại vì khoảng cách đi 
lại là khá lớn, và nếu thành công thì dự án có nguy cơ 
sẽ dẫn đến những áp lực, lưu lượng giao thông đáng kể 
(và không cần thiết) trên QL91. Một hệ quả không mong 
muốn có thể là những cư dân mới muốn sinh sống gần 
với quận Ninh Kiều sẽ chuyển đến sống ở tỉnh Vĩnh Long 
ở phía bên kia cầu Cần Thơ mới, vì từ đây người dân có 
thể dễ dàng đi đến Ninh Kiều hơn, cũng như các tuyến 
quốc lộ khác đi tới TP. Hồ Chí Minh.   

Địa phương luôn muốn nâng cao vai trò của Cần Thơ để 
trở thành trung tâm về chế biến thực phẩm và xuất khẩu 
của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt này, có 
thể đề xuất thực hiện một nghiên cứu về lĩnh vực kho 
vận trên địa bàn Cần Thơ và các khu vực xung quanh 
trước khi đầu tư vào những công trình hạ tầng đường 
xá mới, để đảm bảo rằng mọi khoản đầu tư vào lĩnh vực 
giao thông đều đạt kết quả tối ưu về mặt giá trị mang lại 
cho thành phố/khu vực. Chẳng hạn, Cần Thơ đã xác định 
được 2 tồn tại lớn: (i) đảm bảo lưu thông thông suốt lúa 
gạo và các mặt hàng liên quan đến sản xuất lương thực 
khác trên địa bàn Cần Thơ và các thị trường ngoài; (ii) 
bảo đảm sự di chuyển con người, hàng hóa trong mùa 
lũ. Trong cả hai trường hợp, sự phụ thuộc quá nhiều vào 
vận tải đường bộ có thể không phải là một giải pháp 
hiệu quả (hay tiết kiệm). Cần Thơ hiện có một khu cảng 
chưa được sử dụng nhiều nằm gần ngay cầu Cần Thơ, 
cũng như một hệ thống kênh rạch lớn trên toàn địa bàn. 
Có thể tìm chuyên gia về  kho vận để tư vấn giải pháp tối 
ưu tận dụng những công trình này dựa trên hoàn cảnh, 
yêu cầu cụ thể của Cần Thơ, đồng thời đề xuất những 
gói giải pháp đầu tư nguồn lực tối ưu vào các công trình 
giao thông vận tải của Cần Thơ, như cảng, kênh rạch, 
đường xá – nhằm xử lý các vấn đề về kho vận đã nêu 
trên, đồng thời cũng cần nhận thức được rằng mọi hoạt 
động đầu tư vào hệ thống đường bộ cũng sẽ kéo theo 
mức độ định cư đô thị nhất định và các hoạt động dọc 
theo các tuyến đường, vì vậy có thể có những tác hại đối 
với mô hình phát triển trên toàn thành phố.
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Tăng cường đa dạng hóa phương thức giao thông và 
các biện pháp dự phòng cũng sẽ là một biện pháp 
quan trọng để nâng cao khả năng thích ứng của Cần 
Thơ, trong đó có việc đầu từ phát triển hệ thống giao 
thông công cộng (chủ yếu là xe buýt) và có thể là cả 
tăng cường giao thông đường thủy để vận chuyển 
hành khách, hàng hóa. Hiện nay, Cần Thơ vẫn phổ 
biến thói quen đi lại bằng xe gắn máy. Mặc dù thành 
phố đang trong quá trình xây dựng kế hoạch để tăng 
cường hệ thống xe buýt công cộng nhưng các nội 
dung thảo luận về cơ sở hạ tầng hầu như chỉ chú trọng 
vào đường bộ, với giả định vận chuyển hàng hóa và 
người bằng xe tải và xe gắn máy. Xe máy là một hình 
thức phương tiện đi lại có tính thích ứng cao, có khả 
năng vận hành, linh hoạt trong những tình huống rất 
khó khăn. Tuy nhiên, sử dụng xe máy nhiều cũng dẫn 
đến nhiều vấn đề về an toàn giao thông và khả năng 
tiếp cận của một số đối tượng yếu thế (như người già, 
người tàn tật), cũng như các vấn đề về chất lượng 
không khí và chất lượng sống.

Với tất cả những lưu ý ở trên, các ưu tiên đầu tư vào lĩnh 
vực giao thông vận tải đã xác định được bằng Nghiên 
cứu Thế mạnh Đô thị sẽ bao gồm: (a) xây dựng một cây 
cầu thứ hai tại khu vực Quang Trung; (b) nâng cấp, xây 
dựng có chọn lọc một số tuyến đường mới tại khu đô 
thị lõi, đặc biệt là những tuyến góp phần khuyến khích 
sử dụng các trục giao thông công cộng như đường 
Trần Hoàng Na; (c) tăng cường vận tải đường thủy 
theo đề xuất của nghiên cứu về kho vận. 

Đầu tư vào vệ sinh môi trường để theo kịp tốc độ đô 
thị hóa nhanh chóng Quy hoạch Phát triển Vệ sinh môi 
trường thành phố Cần Thơ được xây dựng theo Chiến 
lược và Chương trình hành động Lĩnh vực Vệ sinh môi 
trường Thống nhất quốc gia có mục tiêu là phối hợp 
công tác vệ sinh môi trường của các ban ngành thành 
phố, Ủy ban nhân dân quận/huyện và các cơ quan liên 
quan khác trong thành phố. Quy hoạch này tập trung 
vào hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải, các 
hoạt động xử lý chất thải rắn, cũng như đưa ra các định 

hướng, hướng dẫn cải thiện điều kiện môi trường ở 
nông thôn, khu công nghiệp, các làng nghề, cơ sở y tế.  

Quy hoạch Vệ sinh môi trường của thành phố sẽ được 
chia làm hai giai đoạn: giai đoạn ngắn hạn 2013 - 2016 
và dài hạn 2016 - 2020. Đến năm 2016, Cần Thơ dự kiến 
sẽ xây dựng, sửa đổi chính sách, tăng cường các cơ cấu 
thể chế, huy động đầy đủ nguồn tài lực, áp dụng các 
công nghệ phù hợp/tiên tiến, thực hiện các chương 
trình giáo dục, nâng cao năng lực để hỗ trợ thực hiện 
thành công giai đoạn 2, lâu dài của Quy hoạch. Những 
chương trình này đang nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật 
của Chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường. Đến 
năm 2020, Cần Thơ dự kiến sẽ cải thiện được hệ thống 
thoát nước để giảm tình trạng ngập lụt, có hệ thống 
thu gom, xử lý nước thải phục vụ mọi khu vực đô thị 
của thành phố, và một hệ thống xử lý chất thải rắn 
đủ công suất xử lý được khối lượng chất thải rắn phát 
sinh trong thành phố. Cần sớm quan tâm đến việc giải 
quyết tình trạng xả thải chất thải rắn tạm bợ tại nhiều 
địa điểm trong thành phố do nguy cơ cao nước thải rỉ 
ra từ chất thải rắn sẽ gây ô nhiễm các cánh đồng nông 
nghiệp liền kề. 

Trạm xử lý nước thải đầu tiên của Cần Thơ được xây 
dựng với sự hỗ trợ tài chính, thể chế của hai cơ quan 
phát triển của Đức là GIZ và KfW (18 triệu Euro). Trạm 
xử lý này đặt tại Cái Sấu, phía Nam Cần Thơ và dự 
kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2014 với công suất 
30.000 mét khối mỗi ngày, và sẽ chỉ xử lý nước thải cho 
khu vực Ninh Kiều. Cần tăng cường tận dụng tác dụng 
đòn bẩy của dự án đầu tư vào cơ sở xử lý nước thải 
này bằng việc đẩy mạnh đầu tư tư nhân vào hệ thống 
kết nối giữa hộ gia đình và các đường cống. Nếu từng 
công trình không được kết nối vào hệ thống cống thì 
cơ sở xử lý nước thải này sẽ không có nhiều tác dụng 
trong việc ngăn chặn được tình trạng xuống cấp môi 
trường trong thành phố.       

Tiếp tục tập trung nâng cấp đô thị. Giải quyết tình 
trạng lấn chiếm kênh rạch và lòng sông vẫn là một ưu
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tiên, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. Trong 10 năm 
qua, Cần Thơ đã có những tiến bộ lớn trong việc nâng 
cấp các khu vực có thu nhập thấp (KVTNT) và cải thiện 
hệ thống thoát nước trong thành phố trong khuôn 
khổ Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam (VUUP 1) và Dự 
án Nâng cấp Đô thị khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long (VUUP 2). Những hoạt động này cần được nhân 
rộng ra các kênh mương còn lại ở khu vực trung tâm 
thành phố chưa được VUUP 1 và VUUP2 hỗ trợ. Hơn 
nữa, đây cũng là cơ hội để tăng cường hòa nhập xã hội 
và tính bền vững lâu dài của những công trình nâng 
cấp này, thông qua mô hình có sự tham gia nhiều hơn 
của cộng đồng địa phương, kể cả người dân tộc thiểu 
số Khơ-me, là nhóm có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn gấp 
3 lần so với người Kinh. Đâu sẽ là giải pháp đặc biệt 
quan trọng đối với những kênh mương nhỏ khuất sâu 
sau những trục đường lớn, và do vậy dễ trở thành nơi 
xả chất thải rắn và bị lấn chiếm. 
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Bảng dưới đây nêu vắn tắt một số các giải pháp trước mắt mà Cần Thơ có thể áp dụng để khởi động quá 
trình nâng cao khả năng thích ứng. Cột Cái gì trình bày các giải pháp cần triển khai. Cột Như thế nào khái 
quát những hoạt động cần thiết để triển khai giải pháp. Cột Vì sao trình bày cơ sở, lý do của giải pháp. Cuối 
cùng, cột Ai cho biết những ban ngành hay đơn vị nhiều khả năng sẽ chịu trách nhiệm triển khai giải pháp 
hay cung cấp các đầu vào cần thiết.

giải pháp trước mắt

Cải thiện công tác thu thập, 
chia sẻ số liệu 

Xác định tổn thất, thiệt hại do 
lũ lụt theo mùa 

Đẩy mạnh quy hoạch 
đầu tư cơ bảnC

á
i G

Ì

Xây dựng chương trình dữ liệu 
mở để thu thập thông tin và lập 
bản đồ các điểm cấp số liệu thực 

tế

áp dụng quy trình chuẩn về đánh 
giá tổn thất, thiệt hại

N
H

ư
 T

H
ế 

N
À

o

Thiết lập quy trình minh bạch để 
xếp hạng các đề án đầu tư cơ bản, 
các yêu cầu tăng cường khả năng 

thích ứng  

•	 Để cải thiện chất lượng và khả 
năng đáp ứng trong quy hoạch 
cơ sở vật chất, tài chính

•	 Để tăng cường hòa nhập xã 
hội nhờ khuyến khích các cộng 
đồng địa phương tham gia thu 
thập số liệu 

•	 Nhằm nâng cao hiệu quả chi 
tiêu và chất lượng của các kết 
quả   

•	 Để xây dựng quy trình minh 
bạch hơn trong xét chọn dự án 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

•	 Để lồng ghép các nguy cơ lũ 
lụt và đô thị hóa vào chu trình 
lập ngân sách chính thức

•	 Tạo điều kiện cho các cán bộ 
thành phố lượng hóa được 
ảnh hưởng của lũ lụt đối với 
nền kinh tế và ngân sách địa 
phương 

•	 Để hỗ trợ công tác xác định ưu 
tiên cho các công trình hạ tầng 
phòng chống lũ lụt 

V
Ì S

A
o

VPĐPBĐKH phối hợp với trường 
ĐH Cần Thơ có thể sử dụng làm 
nơi đặt cơ sở dữ liệu về các nguy 
cơ và điều phối đầu vào từ tất cả 

các ban ngành.

Sở Xây dựng chủ trì công tác thu 
thập số liệu về tài sản công

A
i

Sở NNPTNT và CFSC hợp tác chặt 
chẽ với Sở KHĐT và Sở TC chịu trách 

nhiệm điều phối

Sở Tài chính cung cấp đầu vào cần 
thiết liên quan đến nguồn nhân lực, 

kỹ thuật 

Sở Tài chính điều phối hoạt động, 
với sự hợp tác chặt chẽ của Sở 

KHĐT và ý kiến đóng góp của các 
ban ngành liên quan 
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Nắm rõ các luồng luân 
chuyển hàng hóa ở 

Cần Thơ 

Củng cố đà hoạt động 
nâng cao năng lực trong 

lĩnh vực vệ sinh môi trường  

Nâng cao năng lực điều 
phối của các tổ chức tài 

trợ trong thành phố 

Tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực 
kho vận để phục vụ lưu thông 

đường bộ, đường thủy 

Huy động hỗ trợ của Chương 
trình nước sạch vệ sinh môi 

trường cho Ban Điều phối Vệ sinh 
môi trường của thành phố vừa 

được thành lập 

Tổ chức hội thảo hay thảo luận 
bàn tròn với các tổ chức tài trợ, 

đối tác phát triển hiện có

•	 Để nắm rõ nhu cầu nâng cấp các 
tuyến đường kết nối các vùng sản 
xuất lúa gạo, đường quốc lộ, các 
cảng 

•	 Đánh giá tính khả thi của việc sử 
dụng đường thủy để vận tải hàng 
hóa hay làm tuyến vận tải hàng 
hóa dự phòng

•	 Xây dựng, thực hiện các 
chương trình nâng cao năng 
lực để cải thiện, tăng cường 
năng lực quản lý, quy hoạch 
trong lĩnh vực vệ sinh môi 
trường

•	 Tăng cường hiệu quả và tác 
động của các chương trình hỗ 
trợ của nhà tài trợ 

•	 Xây dựng danh mục kết hợp 
các dự án và chương trình hỗ 
trợ kỹ thuật 

Sở GTVT phối hợp với Sở 
KHĐT và Phòng thương mại 

và công nghiệp 

Ban Vệ sinh môi trường phối hợp 
với Sở KHĐT và Sở Tài chính 

Sở KHĐT hợp tác với 
VPĐPBĐKH



76  TăNG CườNG KHả NăNG THíCH ứNG CủA ĐÔ THị 

AIT-UNEP (2011) Assessment of Capacity Gaps and Needs of South East Asia Countries in Addressing 
.Impacts,  Vulnerability and Adaptation to Climate Variability and Climate Change – Research 
synthesis Viet Nam, pp. 32-51  Bangkok: AIT-UNEP http://www.climateadapt.asia/upload/
publications/files/4e1aba053931aDesktop_Study_Vulnerability_&_Adaptation.pdf

Asian Cities Climate Change Resilience Network “Can Tho City Introduction”: http://www.acccrn.org/
initiatives/vietnam/can-tho

Ca, T.N. (2006) Universities as Drivers of the Urban Economies in Asia: The Case of Vietnam. World Bank, 
Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8428

Ban điều phối biến đổi khí hậu của Cần Thơ. “Thiên nhiên của Cần Thơ -Nature of Can Tho”, Resilient 
Cities 2013: 4th Global Forum on Urban Resilience & Adaptation, 31 May – 2 June, 2013. Bonn: 
ICLEI. Conference presentation.  Retrieved 05 May 2015 from http://resilient-cities.iclei.org/
fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2013/Presentations/D3_Vinh_RC2013.pdf

Thành phố Cần Thơ - “Tổng quan về thành phố Cần Thơ- thông tin căn bản về các ngành của thành 
phố”, trên trang website của thành phố:  http://cantho.gov.vn/wps/portal/

Thành phố Cần Thơ. n.d Sổ tay đầu tư – Tổng quan về thành phố Cần Thơ  http://canthopromotion.
vn/handbook/english/chapter1/overviewofcanthocity.htm

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. 2010 Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố 
Cần Thơ-Can Tho City Climate Change Resilience Plan 2010-2015: English Synthesis Report, 
Retrieved 05 May 2015, from http://www.acccrn.org/sites/default/files/Sở Xây dựnguments/
VN_Cantho_CC_RS-SUMMARY_0.pdf

Cần Thơ. 2013 Kế hoạch phát triển vệ sinh môi trường Cần Thơ. Can Tho City Sannitation Program 

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. “The Achievements and Orientation of Social-Economic 
Development in Cantho City” & “Master Plan of Can Tho City until 2030 and with a vision to 
2050”, CityStrength - Resilient Cities Program – Launch Workshop, 16 June, 2014. Bài trình bày 
tại hội thảo.

Carrard, N., M. Paddon., J. Willetts, và D. Moore. 2012 Poverty Dimensions of Water and Sanitation 
Services and Climate Vulnerability in Can  Tho City. Trường Đại học Công nghệ Sydney. http://
cfsites1.uts.edu.au/find/isf/publications/carrardetal2012povertywaterclimatecanthocity.pdf

Trở ngại trong đổi mới, The Dragon Institute, The Mekong Rice Institute, Can Tho University. 2009 
Hazard, Capacity and Vulnerability Assessment (HCVA) in Relation to Climate Change. Asian 
Cities Climate Change Resilience Network Online Publication, Retrieved 05 May 2015, from 
http://www.acccrn.org/sites/default/files/Sở Xây dựnguments/EHCVACanTho_0.pdf

Tài liệu tham khảo về Cần Thơ 
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