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MỐI QUAN HỆ GIỮA THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI 

DƯỚI GÓC NHÌN TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI

Nguyễn Việt Dũng

BÔ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1-3-2017

 Tổn thất-Mất mát ( LOSS): Tác động không thể phục
hồi của BĐKH

 Thiệt hại (DAMAGE): Tác động có thể phục hồi của
BĐKH

 Tổn thất và thiệt hại: Những tác động của biến đổi khí
hậu mà con người không thể đối phó với hoặc thích ứng
(Warner and van der Geest, 2013)  

Định nghĩa Tổn Thất và Thiệt hại

1. Cơ chế Quốc tế về Tổn Thất và Thiệt Hại

1991: Liên
minh các

quốc đảo nhỏ
(AOSIS) đã
đề xuất quỹ

bảo hiểm

2010:
Chương trình
làm việc về
tổn thất và
thiệt hại
được tạo ra
dưới khung
thích ứng
Cancun

2013: Cơ
chế quốc tế
Warsaw về
tổn thất và
thiệt hại
được thành
lập.

2007: Thuật
ngữ “tổn

thất và thiệt
hại” 

Hiệp định 
Paris về 

bđkh
(điều 8)

 Những điểm nổi bật từ kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành của các cơ chế quốc tế
Warsaw:

 Xác định công cụ, công nghệ, bài học kinh nghiệm và các mô hình
thực hành tốt nhất để tạo điều kiện quản lý rủi ro một cách toàn diện.

 Đánh giá và phát triển các khuyến nghị để nâng cao kiến thức và năng
lực để xác định và giải quyết các quá trình tác động chậm. 

 Mời các tổ chức nhân đạo và quản lý rủi ro liên quan để phát triển
những phân tích cụ thể cấp quốc gia về rủi ro tổn thất và thiệt hại và
phát triển thế chế nhằm ngăn chặn và quản lý tổn thất và thiệt hại.

 Thành lập một nhóm chuyên gia để phát triển xuất để giảm thiểu các
nguy cơ và giải quyết thiệt hại phi kinh tế

 Cần tăng cường sự hiểu biết về: làm thế để tổn thất và thiệt hại tác
động đến sự dễ tổn thương của con người và quốc gia, quá trình tác
động chậm và cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề trên.

1. Cơ chế quốc tế về Tổn Thất và Thiệt hại

 Hiệp định Paris về bđkh:
 Các bên công nhận về tầm quan trọng của DRR và L+D
 Cơ chế warsaw về L+D cần có sự cho phép và hướng dẫn của hội

nghị các bên tham gia Hiệp định Paris,
 Các bên cần tăng cường hiểu biết, hợp tác và hành động qua cơ chế

warsaw, các lĩnh vực bao gồm:
- Hệ thống cảnh báo sớm
- Sẵn sàng ứng phó khẩn cấp
- Các trường hợp khởi phát chậm
- Các trường hợp ko tránh khỏi tổn thất và thiệt hại lâu dài
- Đánh giá và quản lý rủi ro tổng thể
- Các giải pháp bảo hiểm rủi ro
- Các tổn thất phi kinh tế

2. Hiệp định Paris về bđkh

 Cơ chế giải quyết tổn thất thiệt hại:
 Tăng cường mối liên hệ giữa thích ứng biến đổi khí hậu và giảm 

thiểu rủi ro thiên tai. Hai lĩnh vực nêu trên đều hướng tới mục 
tiêu giảm tổn thất thiệt hại. 

 Tập trung thảo luận các nội dung sau:
 (1) Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu 

dưới góc nhìn của tổn thất và thiệt hại; 
 (2) Tích hợp phương pháp tiếp cận của giảm thiểu rủi ro thiên 

tai và thích ứng biến đổi khí hậu để giải quyết tổn thất và thiệt 
hại; 

 (3) Khó khăn và thách thức. 

3.Cơ chế giải quyết tổn thất thiệt hại
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Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai 4.Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Đặc điểm

Hướng phát triểnGiảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) Thích ứng biến đổi khí hậu (CCA)

Liên quan tất cả các loại rủi ro Liên quan đến rủi ro khí hậu Nhận thức về tổn thất và thiệt hại

Bắt nguồn từ các hoạt động hỗ trợ
nhân đạo sau thảm họa

Bắt nguồn từ lý thuyết khoa học Tuyển dụng chuyên gia thích ứng
biến đổi khí hậu từ các lĩnh vực như
kỹ thuật, nước và vệ sinh môi
trường, nông nghiệp, y tế và giảm
thiểu rủi ro thiên tai

Tập trung giải quyết các rủi ro đang
tồn tại

Tập trung giải quyết các rủi ro có thể/
không chắc chắnxảy ra trong tương
lai

Tập trung vào giảm thiểu rủi ro thiên
tai trong tương lai; dao động khí hậu
hiện tại là cơ sở để triển khai thích
ứng biến đổi khí hậu

Quan điểm lịch sử Quan điểm tương lai Chiến lược dài hạn để giải quyết tổn
thất và thiệt hại

Kiến thức bản địa và truyền thống ở
cấp cộng đồng là cơ sở cho khả năng
phục hồi

Kiến thức bản địa và truyền thống ở
cấp cộng đồng có thể không đủ cho
khả năng phục hồi đối với loại hình
và quy mô rủi ro thiên tai chưa từng
xảy ra

Tích hợp kiến thức khoa học và bản
địa về giảm thiểu rủi ro thiên tai tạo
ra cơ hội học tập

Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai
Đặc điểm

Hướng phát triểnGiảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) Thích ứng biến đổi khí hậu (CCA)

Giải pháp công trình được thiết kế theo mức độ an toàn
dựa trên mô hình hiện tại và bằng chứng lịch sử

Giải pháp công trình được thiết kế theo mức độ an toàn
dựa trên mô hình hiện tại, bằng chứng lịch sử và những
thay đổi được dự báo

Kiến thức về giải pháp công trình cần cho việc giải quyết
tổn thất thiệt hại từ góc độ thích ứng biến đổi khí hậu và
giảm thiểu rủi ro thiên tai

Tập trung vào giảm thiểu rủi ro và công tác chuẩn bị Tập trung vào các biện pháp thích ứng để giải quyết tính
dễ bị tổn thương

Tập trung dài hạn vào các hiện tượng cực đoan và có khởi
đầu chậm

Quá trình dựa vào cộng đồng bắt nguồn từ kinh nghiệm Quá trình dựa vào cộng đồng bắt nguồn từ chính sách Kinh nghiệm thành công của phương pháp tiếp cận dựa
vào cộng đồng

Ứng dụng thực tế tại địa phương Ứng dụng lý thuyết ở cấp địa phương Thích ứng biến đổi khí hậu tích lũy kinh nghiệm thông qua
các ứng dụng thực tế tại địa phương

Đầy đủ công cụ thực hiện Hạn chế công cụ thực hiện Hiểu biết chi tiết về tổn thất thiệt hại

Phát triển dựa trên nền tảng cũ Vấn đề mới Phát triển kiến thức và chuyên môn về tổn thất thiệt hại

Ít nhận được sự quan tâm chính trị Nhận được sự quan tâm chính trị mạnh mẽ Thảm họa liên quan đến khí hậu được phân tích và so sánh
với biến đổi khí hậu

Nguồn ngân sách nhỏ lẻ và chưa đáp ứng đủ Nguồn ngân sách đáng kể và ngày càng tăng Cộng đồng giảm thiểu rủi ro thiên tai tham gia cơ chế tài
chính của thích ứng biến đổi khí hậu

5.Thể chế liên quan thích ứng biến đổi khí hậu và giảm
thiểu rủi ro thiên tai 

Giảm thiểu rui ro thiên tai Thích ứng biến đổi khí hậu

Khung hành động (2005) Hyogo Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (1992)

Thông báo quốc gia của Việt Nam lần 1 (2003)

Báo cáo quốc gia về Giảm thiểu rui ro thiên tai của Việt Nam – Kobe 
(2005)

Báo cáo đánh giá nhu cầu công nghệ lần 1 (2005)

Kế hoạch hành động Bali và Lộ trình (2007) COP13

Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai và ứng phó khẩn cấp
(AADMER) (2005)

Thông báo quốc gia lần 2 (2010)

Chương trình công tác Nairobi (2005-2010)

Lộ trình và chương trình hành động khu vực Icheon (2010) Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (2009)

Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm
2020 (2007)

Chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (2011)

Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến
năm 2020

Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (2012)

Luật phòng, chống thiên tai (2013) Báo cáo đánh giá nhu cầu công nghệ cho thích ứng biến đổi khí hậu
lần 2 (2012)

 Tích hợp cách tiếp cận của thích ứng biến đổi khí hậu với
giảm thiểu rủi ro thiên tai để giải quyết tổn thất thiệt hại

 Thách thức
 Quy mô thời gian và không gian :

- Giảm thiểu rủi ro thiên tai tập trung ở cấp địa phương - nơi trực tiếp chịu tác động
của thiên tai

- Giải quyết tác động của biến đổi khí hậu thông qua các biện pháp thích ứng lại chủ 
yếu được quan tâm ở cấp độ quốc gia và toàn cầu

- Một số hoạt động thích ứng đã được triển khai ở cấp địa phương, tuy nhiên mới
dừng lại ở mức độ nhỏ lẻ, mang tính thí điểm trong khuôn khổ dự án

 Tồn tại khác biệt về mặt bản chất trong quy mô thời gian giữa giảm thiểu rủi 
ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

- Các hoạt động rủi ro thiên tai thường chỉ tập trung vào các hoạt động cứu trợ mang 
tính khẩn cấp, xảy ra trong một thời gian ngắn

- Thiếu tính chủ động,đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của việc xây dựng chiến 
lược thích ứng biến đổi khí hậu cùng với giảm thiểu rủi ro thiên tai dài hạn để xây
dựng khả năng phục hồi trước tác động của biến đổi khí hậu dài hạn.

5. Thách thức

 Thách thức
 Thiếu hợp lý trong phối hợp, điều phối các vấn đề liên quan tới 

thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai ở cấp 
quốc gia

 Chưa có tiêu chuẩn hoặc bộ tiêu chí chính thống hướng dẫn 
thực hiện và giám sát các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ rủi
ro thiên tai

 Bất đồng quan điểm về hai lĩnh vực: trong khi một số cho rằng 
thích ứng với BĐKH phải được lồng ghép vào giảm thiểu rủi ro 
thiên tai, ý kiến khác cho rằng giảm thiểu rủi ro thiên tai nên 
được xem như là một chủ đề xuyên suốt trong thích ứng biến 
đổi khí hậu

5. Thách thức
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Đòi hỏi một quá trình chuyển đổi cơ bản trong phát triển và thực hiện
chính sách từ cách tiếp cận theo từng ngành để phối hợp tới cách
tiếp cận toàn diện, đa ngành để phát triển và thực hiện chính sách. 

 Tạo ra một mạng lưới các bên liên quan hoạt động trong lĩnh vực
DRR và CCA ở cấp quốc gia và địa phương, bao gồm các cộng đồng
dễ bị tổn thương, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để giải quyết tổn
thất và thiệt hại;

 Tìm nguồn tài trợ từ các tổ chức cho việc thực hiện các hoạt động
trong khuôn khổ thể chế đã đề xuất;

 Xây dựng chương trình chung cho việc lập kế hoạch và thực hiện, 
phối hợp với các bên liên quan trong cả cộng đồng DRR và CCA.

 Phát triển các thỏa thuận chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch và
phát triển các hoạt động CCA và DRR giữa các bên liên quan ở các
cấp.

6. Khuyến nghị

Cám ơn sự quan tâm của quí vị đại biểu
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BÁO CÁO TÓM TẮT 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

KHU VỰC MIỀN NAM

Trình bày:  CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI KHU VỰC MIỀN NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01/3/2017

Nội dung

1

• Phòng ngừa
thiên tai

2

• Ứng phó
thiên tai

3

• Khắc phục
hậu quả
thiên tai

Hoạt động 
phòng, chống thiên tai

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

II. KHÓ KHĂN VÀ BẤT CẬP

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Năm 2015, năm đầu tiên cả nước chính thức triển khai 
thực hiện Luật PCTT. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, bất 
cập nhưng các địa phương trong khu vực đã tích cực, 
chủ động triển khai các hoạt động thực hiện Luật PCTT 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật: 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Luật PCTT và các 
văn bản có liên quan;

- Kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, thành lập và xây 
dựng Quy chế hoạt động của BCH PCTT & TKCN các 
cấp, các ngành;

- Xây dựng Quy chế trực ban và củng cố VPTT BCH 
PCTT&TKCN ở các cấp; 

- Thành lập và triển khai thu Quỹ PCTT; 

- Phối hợp rà soát, bổ sung và điều chỉnh Chiến lược 
Quốc gia về PCTT gắn với BĐKH đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tiếp theo)

- Chủ động ứng kinh phí và tổ chức thực hiện Đề án 1002 
giai đoạn 2016 - 2020; 

- Xây dựng kế hoạch, phương án chủ động ứng phó với 
các loại hình thiên tai hàng năm; 

- Rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn 
dân cư và công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ; 

- Cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với bão mạnh, 
siêu bão và nước dâng do bão;

- Triển khai xây dựng kế hoạch PCTT 5 năm (2016 -
2020), phương án ứng phó với các loại hình và cấp độ 
RRTT ở các cấp; 

- Thành lập, tập huấn và đưa vào hoạt động các đội xung 
kích cứu hộ, cứu nạn của địa phương,…. 

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tiếp theo)

 Về nâng cấp, xây dựng các công trình PCTT, các điạ 
phương đã triển khai thực hiện:

- Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi ứng phó với BĐKH 
và NBD;

- Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp(Cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi ứng phó với BĐKH);

- Kiểm tra tu bổ, nâng cấp và xây dựng quy trình vận 
hành hồ chứa, liên hồ chứa;

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đê biển, đê 
bao, bờ bao bảo vệ dân cư và sản xuất, cụm tuyến dân 
cư vượt lũ, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão,…

- Xây dựng KH và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng thường 
xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai;

- Đầu tư khôi phục, trồng mới rừng đầu nguồn và phòng 
hộ ven biển

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tiếp theo)

Một số kết quả cụ thể:

 Công tác tổng kết PCTT&TKCN năm 
2016

Tính đến 27/02/2017, có 19/21 tỉnh, thành 
đã có BCTK công tác PCTT & TKCN năm 
2016, triển khai nhiệm vụ 2017 với các 
nhiệm trọng tâm phù hợp với từng địa 
phương.

 Về thành lập, kiện toàn BCH 
PCTT&TKCN các cấp

- Đến nay, đã có 21/21 tỉnh, thành đã 
thành lập và kiện toàn BCH PCTT&TKCN 
cấp tỉnh, huyện theo Luật PCTT. Đối với 
cấp xã, cũng đã cơ bản được kiện toàn.

- Hiên tại, các địa phương đang rà soát, bổ 
sung, kiên toàn bộ máy PCTT-TKCN 2017.
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Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tiếp theo)

 Kết quả, tiến độ xây dựng Kế hoạch PCTT

 Tính đến ngày 31/12/2016

- 21/21 tỉnh/thành đã lập và hoàn thành kếhoạch/ 
Phương án PCTT cấp tỉnh, huyện và xã năm 2016;

- Về Lập Kế hoạch PCTT (2016-2020): 

+ 12/21 tỉnh/thành đã hoàn tất xây dựng kế hoạch 
PCTT (2016-2020).

+ 09/21 tỉnh/thành phố đang thu thập số liệu và triển 
khai xây dựng.

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tiếp theo)

 Xây dựng PAƯP theo các cấp độ RRTT 

 Có 16/21 tỉnh/thành đã xây dựng xong; 

 Còn lại 05/21 tỉnh/thành đang xây dựng.

 Thành lập và quản lý Quỹ PCTT  theo Nghị định 
94/2014/NĐ-CP

 Tổng số tỉnh/thành phố đã hoàn tất việc thành lập Quỹ 
PCTT: 18/21;

 Về bổ nhiệm Giám đốc Quỹ PCTT ở các địa phương:

+ Phó Chủ tịch tỉnh: 02 (Vĩnh Long, Bến Tre); 

+ Giám đốc Sở NN&PTNT: 09 tỉnh;

+ Chánh VP BCH PCTT&TKCN: 03 tỉnh, 

+ Trưởng phòng TC cán bộ Sở NN&PTNT: 01 (Đồng Nai), 

 Tổng số tỉnh/thành chưa thành lập Quỹ PCTT: 03/21 (Tiền 
Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu);

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (tiếp theo)

 Kết quả thu Quỹ PCTT:  

- Đến nay, đã có 13/21 tỉnh/thành đã thu quỹ (Cần Thơ 
đang chờ UBND tỉnh phê duyệt, hiện đang thu theo Quỹ 
PCLB), 05 tỉnh đã thành lập Quỹ nhưng chưa triển khai 
thu (Lâm Đồng, Long An, Bến Tre, An Giang, Cà Mau);

- Tính đến 31/12/2016, tổng số tiền Quỹ PCTT đã thu 
cộng lũy kế Quỹ PCLB là: 131 tỷ 108 triệu đồng 

+ TP. Hồ Chí Minh: 75,54 tỷ đồng;

+ Bình Dương: 19,374 tỷ đồng; 

+ 03 tỉnh thu được từ 5 - 7 tỷ đồng (Đồng Tháp, T.Vinh, 
V.Long); 

+ 08 tỉnh thu được từ 0,46 - 3,57 tỷ đồng (Kiên Giang, 
Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Hậu Giang, 
BR-VT).

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

II. KHÓ KHĂN, BẤT CẬP

1. Bất cập trong xây dựng PAƯP với các cấp độ RRTT: 

Cấp độ RRTT trong QĐ 44/QĐ-TTg có điểm chưa phù hợp với 
thực tế (VD: Về mưa lớn, trong QĐ 44 qui định lượng mưa 
phải ≥ 200mm  cấp độ RRTT: cấp 1, nhưng ở Cà Mau, Bạc 
Liêu, Kiên Giang, lượng mưa chỉ mới 110 - 130mm đã gây 
ngập úng nghiêm trọng cho một số khu vực); 

2. Khó khăn, bất cập trong xây dựng PA, KH PCTT: 

Chưa có tài liệu hướng dẫn chi tiết và chưa tập huấn 
cho cán bộ QLTT kỹ năng xây dựng PA và lập KH PCTT 
theo Luật PCTT, nhất là việc lập KH PCTT trung hạn và 
dài hạn.

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 
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II. KHÓ KHĂN, BẤT CẬP (tiếp theo)

3.  Khó khăn, bất câp trong việc thành lập và Quản lý 
Quỹ PCTT

 Về cơ cấu tổ chức Quỹ: 

- Giám đốc quỹ, không có cán bộ tham mưu, giúp việc (Phó 

Giám đốc, kế toán, tham mưu tổng hợp,...); 

- Cơ quan quản lý Quỹ không quy định rõ trực thuộc UBND tỉnh 
hay Sở NN&PTNT? 

- Cơ quan quản lý quỹ không có biên chế, hoạt động kiêm 
nhiệm, không được cấp kinh phí hoạt động.

 Về hoạt động thu, chi Quỹ PCTT

- Khoản chi 5% hỗ trợ người trực tiếp thu và chi phí hành chính 
phát sinh cấp xã không đủ chi phí; 

- Cấp huyện không có kinh phí để hỗ trợ việc thu Quỹ;

- NĐ 94 chưa có điều khoản chế tài, xử lý đối với những đối 
tượng không chấp hành;

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 
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II. KHÓ KHĂN, BẤT CẬP (tiếp theo)

- Theo Luật PCTT(khoản 2, điều 32), Quỹ được sử dụng hỗ trợ 
giống cây trồng vật nuôi, vật tư, trang thiết bị và nhiên liệu thiết 
yếu khác để phục hồi SX. Nhưng, theo NĐ 94 QĐ chỉ được sử 
dụng Quỹ để cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, 
thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác, không quy định 
hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi; 

- NĐ 94 (khoản 1, điều 9) qui định tu sửa nhà sơ tán PTTT hoặc 
tu sửa khẩn cấp công trình PCTT có giá trị < 01 tỷ đồng/1 CT, 
với trường hợp > 1 tỷ đồng, số kinh phí còn lại chi từ nguồn nào 
(Ngân sách TW hỗ trợ hay ĐP)? Và sẽ áp dụng mức chi nào?

- Về thủ tục chi: Từ lúc báo cáo đến lúc phê duyệt mất nhiều 
thời gian và thủ tục, nên việc hỗ trợ KPHQ không kịp thời.
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Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

II. KHÓ KHĂN, BẤT CẬP (tiếp theo)

 Về đối tượng và mức đóng góp Quỹ PCTT

NĐ 94 chưa quy định rõ: 

- Đối tượng và mức đóng góp đối với các hộ kinh doanh và đối 
tượng được xét miễn giảm, đóng góp quỹ.

- Cơ quan nào trực tiếp thu tiền quỹ của các đối tượng lao động 
trong các doanh nghiệp và tổ chức hoạch toán độc lập?

- Tổ chức hoạch toán độc lập được miễn giảm thuế TNDN thì 
được xét giảm hoặc tạm hoãn đóng quỹ PCTT, nhưng lại chưa 
có quy định cụ thể về tỷ lệ miễn giảm, thời gian tạm hoãn.

- Về mức lương cơ bản và các khoản thuế phải nộp, hiện đang 
có nhiều cách hiểu khác nhau (Mức lương theo từng vùng,…); 

- Chưa có quy định cụ thể về thu quỹ PCTT đối với các nhà trẻ 
tư nhân, trường mầm non, dạy nghề, trung học CS, đại học,…

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

II. KHÓ KHĂN, BẤT CẬP (tiếp theo)

 Về việc lập kế hoạch và tổ chức thu, nộp quỹ

- Thông tin về giá trị tài sản của doanh nghiệp để phục vụ lập kế 
hoạch thu quỹ gặp khó khăn (Khoản 4, điều 8 và khoản 2 điều 73 

Luật Quản lý thuế quy định giữ bí mật thông tin người nộp thuế và cơ 
quan quản lý Quỹ PCTT không thuộc đối tượng để cung cấp thông tin); 

- Chưa có hướng dẫn về mẫu biên lai thu quỹ PCTT theo quy 
định của Bộ Tài chính; 

- Chưa có hướng dẫn về thời gian người làm việc trong doanh 
nghiệp bao nhiêu lâu thì thực hiện nghĩa vụ đóng Quỹ.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

 Đầu 2015 đến nay, hầu hết các tỉnh/thành phố trong khu vực 
đã tích cực triển khai thực hiện Luật PCTT, các văn bản có 
liên quan và đã đạt nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn bộc 
lộ khá nhiều khó khăn, bất cập:

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTT của TW chưa 
đáp ứng kịp thời, chưa bao quát hết các vấn đề liên tục phát 
sinh trong đời sống KT-XH;

- Một số địa phương còn lúng túng, chưa thực sự chủ động, 
linh hoạt trong việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực 
hiện Luật PCTT; 

- Biên chế làm công tác PCTT còn rất thiếu, thiếu  hoặc không 
có kỹ năng chuyên môn về PCTT;

- Sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với công tác
thường trực PCTT chưa được chú trọng thường xuyên.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ (tiếp theo)

- Công tác trực ban PCTT & TKCN chưa thật sự khoa học, nề 
nếp, bài bản; chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo 
theo quy định;

- Biên chế làm công tác quản lý và trực ban PCTT còn rất 
thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm;

- Hệ thống TTLL và trang thiết bị phục vụ công tác PCTT & 
TKCN ở các cấp nhất là cấp huyện, xã còn yếu và thiếu;

- Việc lồng ghép QLTT vào xây dựng KH phát triển KT-XH ở 
địa phương, ngành còn rất lúng túng và bất cập;

- Thiếu kinh phí để triển khai thực hiện Luật PCTT, Đề án 1002 
và đầu tư xây dựng các công trình PCTT....

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 

PCTT

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 Về việc xây dựng phương án ứng phó với cấp độ RRTT 

 Đề nghị các Bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, bổ sung, 
điều chỉnh cấp độ RRTT đã ban hành để phù hợp với thực tế ở 
địa phương; 

 Cần phải có quy định cụ thể về các tiêu chuẩn để xác định cấp 
độ RRTT ứng với từng loại thiên tai, phù hợp với từng vùng, 
miền, khu vực. 

 Về việc xây dựng phương án, kế hoạch PCTT các cấp

Đề nghị BCĐ TW về PCTT có tài liệu hướng dẫn chi tiết và tập 
huấn cho cán bộ QLTT ở các địa phương về kỹ năng xây dựng 
PA và lập KH, nhất là đối với việc lập KH PCTT trung hạn, dài 
hạn, và lồng ghép QLTT vào Kế hoạch p/t KT-XH.

 Về nhân lực làm công tác PCTT:

 Đề nghị các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ tập huấn tăng cường 
năng lực cho cán bộ PCTT ở các cấp hàng năm; 

 Đề nghị BCĐ TW về PCTT BC Chính phủ xem xét, cho tăng 
biên chế cán bộ chuyên trách PCTT.

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
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V/v ban hành 
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IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG (tiếp theo)

 Về việc thành lập và triển khai hoạt động Quỹ PCTT:

Đề nghị TW sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về thực 
hiện NĐ 94, cần có quy định cụ thể về các vấn đề sau: 

 Về tổ chức bộ máy Quỹ PCTT, cần phải quy định cụ thể: 

- Về cơ cấu TC và phụ cấp cho các cán bộ quản lý Quỹ; 

- Các cơ quan có trách nhiệm phải cung cấp thông tin để lập 
KH thu Quỹ; 

- Chế độ thù lao trong việc quản lý và thu chi Quỹ (chế độ, mức 
bồi dưỡng kiêm nhiệm,…); 

- Và có hướng dẫn về mẫu con dấu của quỹ PCTT. 

 Về đối tượng nộp quỹ, miễn giảm, hoãn, đề nghị TW:

- Hướng dẫn cụ thể về mức đóng góp với từng đối tượng (cán 
bộ CC-VC, LL vũ trang, doanh nghiệp nhà nước,…); 

- Đối với hợp tác xã, DN đầu tư nước ngoài có thu tiền quỹ 
PCTT không? Mức đóng góp cụ thể? 

- Quy định cụ thể mức miễn, giảm, thời gian tạm hoãn đối với 
DN thuộc diện được miễn giảm thuế thu nhập. 
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Quyết định số 
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ngày 
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V/v ban hành 
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IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG (tiếp theo)

 Về chi Quỹ PCTT, đề nghị bổ sung: 

- Sử dụng Quỹ PCTT để chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân bị thiệt 
hại do thiên tai (khoản 2 điều 32); 

- Sử dụng Quỹ để mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc cứu 
hộ, cứu trợ người bị nạn; 

- Tăng tỷ lệ từ 5% lên 10% cho người trực tiếp thu quỹ; 

- Bổ sung chi hỗ trợ cho cấp huyện, BQL các khu công nghiệp 
(từ 2 - 3%), và chi cho công tác khen thưởng; 

- Bổ sung khoản mục chi khác cho công tác chỉ đạo điều hành 
phòng ngừa, ứng phó KPHQ thiên tai.

 Về việc nâng cấp, xây dựng mới các công trình PCTT, đề 
nghị TW: 

- Hỗ trợ kinh phí theo kế hoạch hàng năm để địa phương chủ 
động trong công tác đầu tư, xây dựng; 

- Chú trọng, quan tâm ưu tiên đầu tư hỗ trợ đối với các công 
trình xung yếu.

Quyết định số 
1061/QĐ-TTg 

ngày 
01/7/2014 

V/v ban hành 
Kế hoạch 

triển khai thi 
hành Luật 
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IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG (tiếp theo)

 Về việc hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, đề nghị TW:

- Hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị TKCN cho các huyện, xã 
(máy phát điện, xuồng máy, hệ thống loa truyền thanh….); 

- Tàu công suất lớn để cứu hộ, cứu nạn trên biển; cano, xuồng 
máy, nhà bạt, áo phao, phao cứu sinh,… ); 

- Hỗ trợ tập huấn tăng cường năng lực đối với lực lượng xung 
kích TKCN ở cơ sở, nơi thường xuyên có nguy cơ xảy ra thiên 
tai. 

 Về triển khai thực hiện Đề án 1002 đề nghị TW: 

Sớm hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh để triển khai thực hiện Đề án 
giai đoạn 2017 - 2020./.

Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu! 

Thông tin liên hệ: CHI CỤC PCTT KHU VỰC MIỀN NAM
Số 135, Pasteur, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38 272 239; Fax: (08) 38 272 241; Email: pcttmn@gmail.com



2/28/2017

1

GIỚI THIỆU THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 43
HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI 

DO THIÊN TAI GÂY RA

TỔNG CỤC THỦY LỢI
CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1

Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam

3-2017

2

 Luật PCTT được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 
thông qua ngày 19/06/2013, có hiệu lực từ ngày 
01/05/2014.

 Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi 
hành Luật PCTT. 

Việc xây dựng TT được qui định tại khoản 7, Điều 31 
Luật Phòng, chống thiên tai.

3 4

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Thứ nhất - Về tình hình thiên tai
Việt Nam thường xuyên phải chịu tác động của nhiều 
loại hình thiên tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, 
mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, hạn hán, xâm 
nhập mặn.
Do tác động của biến đổi khí hậu, áp lực gia tăng dân 
số, ảnh hưởng tiêu cực của phát triển kinh tế - xã hội, 
tình hình thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng cả về tần 
suất, cường độ, phạm vi ảnh hưởng, cũng như tính cực 
đoan, trái quy luật. 

5

- Trong vòng 2 thập kỷ qua đã có trên 200 cơn bão, áp 
thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông, trong đó, có 
hơn 100 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, bão 
mạnh và siêu bão cũng thường xuyên xuất hiện hơn, 
điển hình là siêu bão Haiyan (năm 2013); bão mạnh 
Chanchu (năm 2006), bão Lekima (năm 2007). 
- Bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền ngoài 
ảnh hưởng của gió mạnh kèm theo lốc xoáy cục bộ 
còn gây mưa lớn trên diện rộng, làm xuất hiện nhiều 
hơn những trận lớn, lũ lịch sử trên phạm vi cả nước.

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH (tiếp)

6

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH (tiếp)

Thứ hai - Thiệt hại do thiên tai gây ra.
Hàng năm, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng 
về người, tài sản và môi trường sống, tác động 
đáng kể đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên 
phạm vi cả nước. Theo số liệu thống kê, trong 
vòng 20 năm gần đây thiên tai đã làm chết và mất 
tích khoảng 9.600 người, nhiều nhà cửa, mùa 
màng, vật chất và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, thiệt 
hại về tài sản ước tính mỗi năm khoảng 1 – 1,5%
GDP.
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SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH (tiếp)

-Thứ ba - Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại tg qua.
- Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (nay là Ban chỉ 
đạo TWPCTT) đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương 
và các Bộ, ngành liên quan thống kê, đánh giá thiệt hại, theo đó 
đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-PCLBTW ngày 24/2/2012 
quy định một số nội dung để thực hiện công tác PCTT trong đó 
có nội dung thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. 
Trong quá trình thực hiện, việc thống kê, đánh giá thiệt hại của 
các địa phương, các Bộ, ngành đã được cải thiện cả về chất và 
lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo ứng phó, 
khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, qua báo cáo của các địa phương 
và thực tế công tác quản lý cho thấy việc thống kê, đánh giá thiệt 
hại còn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó điển hình là:

8

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH (tiếp)

-Thứ ba - Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại tg qua (tiếp).
- Chỉ mới cập nhật tình hình thiệt hại đối với 7 loại hình thiên 
tai. Không còn phù hợp với Luật PCTT và các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan, theo đó đã xác định 21 loại hình thiên 
tai.
- Chưa hướng dẫn được các nguyên tắc, nội dung, phương pháp, 
trình tự thực hiện việc thống kê đánh giá thiệt hại. Do vậy, khi áp 
dụng còn lúng túng, các chỉ tiêu đánh giá còn chung chung dẫn 
đến việc thống kê, đánh giá chưa sát với thực tế thiệt hại.
-Công tác kiểm tra việc đánh giá cũng chưa được đề cập, đồng 
thời chưa gắn được trách nhiệm của các cấp, các ngành trong 
việc thống kê, đánh giá thiệt hại. 

9

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH (tiếp)

-Thứ ba - Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại tg qua.
- Nhiều chỉ tiêu đánh giá chưa được đề cập, quy định mức 
thiệt hại còn thiếu đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực nông 
nghiệp, thủy sản, công thương.
- Các báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại chưa xác định các 
nội dung khắc phục hậu quả, đề xuất hỗ trợ về cứu hộ, cứu 
nja và các nguồn lực khác trong trường hợp vượt quá khả 
năng của địa phương.

10

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH (tiếp)

Thứ tư - Về Hợp tác quốc tế.
- Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực, đã ký 
kết Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn 
cấp, trong đó có cơ chế chia sẻ thông tin phục vụ ứng phó thiên 
tai trong khu vực. Do vậy, việc đồng bộ hệ thống kê, đánh giá 
thiệt hại phù hợp với các quốc gia trong khu vực đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc kêu gọi quốc tế hỗ trợ các hoạt động 
tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo khi có yêu cầu.
- Việc ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh 
giá thiệt hại do thiên tai gây ra đảm bảo tính thống nhất, đồng 
bộ trong phạm vi toàn quốc góp phần nâng cao năng lực chỉ 
đạo, ứng phó khắc phục hậu quả, tăng cường hiệu quả công tác 
quản lý thiên tai là cần thiết và cấp bách

11

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH (tiếp)

Thứ tư - Về Hợp tác quốc tế (tiếp).
- Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực, đã ký 
kết Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn 
cấp, trong đó có cơ chế chia sẻ thông tin phục vụ ứng phó thiên 
tai trong khu vực. Do vậy, việc đồng bộ hệ thống kê, đánh giá 
thiệt hại phù hợp với các quốc gia trong khu vực đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc kêu gọi quốc tế hỗ trợ các hoạt động 
tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo khi có yêu cầu.
- Việc ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh 
giá thiệt hại do thiên tai gây ra đảm bảo tính thống nhất, đồng 
bộ trong phạm vi toàn quốc góp phần nâng cao năng lực chỉ 
đạo, ứng phó khắc phục hậu quả, tăng cường hiệu quả công tác 
quản lý thiên tai là cần thiết và cấp bách
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QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

- Thông tư liên tịch phải được quán triệt đầy đủ các nội dung 
của Luật PCTT, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, 
thống nhất của hệ thống pháp luật.
- Khách quan, minh bạch, đầy đủ trong việc xác định thiệt hại 
do các loại hình thiên tai gây ra; thuận lợi, phù hợp trong việc 
tổng hợp và khai thác sử dụng. 
- Đảm bảo tính kế thừa, phát huy hiệu quả trong công tác thống 
kê, đánh giá thiệt hại.
- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có các hoạt 
động liên quan đến thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây 
ra.
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MỤC TIÊU

- Đảm bảo phản ánh đầy đủ, nhanh chóng sát với thực tế 
đối với các thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Đảm bảo sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc 
thống kê, đánh giá thiệt hại.
- Nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân có các hoạt 
động liên quan đến công tác thống kê, đánh gái thiệt hại do 
thiên tai gây ra.
- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn 
lực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân 
đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Mức thiệt hại

 Nguyên tắc thống kê, đánh giá thiệt hại

Chỉ tiêu thống kê, đánh giá thiệt hại

Biểu mẫu thống kê, đánh giá thiệt hại

Báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại

 Nội dung báo cáo

Chế độ báo cáo

Công bố số liệu thống kê, thiệt hại

Kiểm tra trong thống kê, đánh giá thiệt hại
14

NỘI DUNG CHÍNH

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
- Thông tư này quy định về chỉ tiêu, biểu mẫu,

nội dung, phương pháp, trình tự và trách nhiệm
thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên
tai.

- Các loại thiên tai thống kê, đánh giá thiệt hại
tại Thông tư này được quy định tại khoản 1, Điều
3 Luật Phòng, chống thiên tai

- Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá
nhân có liên quan đến hoạt động thống kê, đánh
giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên lãnh thổ Việt
Nam.
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II. Mức thiệt hại

Thiệt hại hoàn toàn: là những vật chất bị mất 
trắng hoặc bị phá hủy, hư hỏng trên 70% không 
thể khôi phục lại.

Thiệt hại rất nặng: là những vật chất bị giảm 
năng suất hoặc bị phá hủy, hư hỏng từ 50-70%.

Thiệt hại nặng: là những vật chất bị giảm năng 
suất hoặc bị phá hủy, hư hỏng từ 30-50%.

Thiệt hại một phần: là những vật chất bị giảm 
năng suất hoặc bị hư hỏng dưới 30%.

16

 III. Nguyên tắc thực hiện thống kê, đánh giá thiệt 
hại

 Thống kê, đánh giá thiệt hại phải được thực hiện phù 
hợp với thực tế, đáp ứng việc chỉ đạo, điều hành, ứng 
phó với thiên tai. Việc lập báo cáo thống kê thiệt hại 
phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền. 

 Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch; phản 
ánh sát thực tế về mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.

 Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 
vị liên quan đến hoạt động thống kê, đánh giá thiệt hại.

 Đáp ứng được các yêu cầu trong công tác thống kê, 
đánh giá thiệt hại.
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 Thiệt hại về người:
 Thiệt hại về nhà ở:
 Thiệt hại về giáo dục:
 Thiệt hại về y tế:
 Thiệt hại về Văn hóa:
 Thiệt hại về nông, lâm, 

diêm nghiệp:
 Thiệt hại về chăn nuôi
 Thiệt hại về thủy lợi:

18

 Thiệt hại về giao thông:
 Thiệt hại về thủy sản:
 Thiệt hại về thông tin liên 

lạc
 Thiệt hại về công nghiệp
 Thiệt hại về xây dựng
 Thiệt hại về nước sạch & 

VSMT
 Thiệt hại về các công trình 

khác

 IV. Chỉ tiêu thống kê, đánh giá thiệt hại
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V. Biểu mẫu thống kê, đánh giá thiệt hại
 Biểu mẫu 01/TKTH: áp dụng cho các loại hình: bão,

áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ,
lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng
chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước
dâng, sóng thần.

 Biểu mẫu 02/TKTH – Áp dụng cho các loại hình:
lốc, sét, mưa đá.

 c) Biểu mẫu 03/TKTH – Áp dụng cho sương muối,
sương mù, rét hại.

 d) Biểu mẫu 04/TKTH – Áp dụng cho: xâm nhập
mặn, hạn hán, nắng nóng.

19

V. Biểu mẫu thống kê, đánh giá thiệt hại (tiếp)
 đ) Biểu mẫu 05/TKTH – Áp dụng cho: động đất.
 e) Biểu mẫu 06/TKTH – Thống kê nguyên nhân người

chết và mất tích.
 g) Biểu mẫu 07/TKTH - Tổng hợp thiệt hại do thiên tai

gây ra theo định kỳ và theo năm
 h) Biểu mẫu 08/TKTH – Tổng hợp các chỉ tiêu chính

thiệt hại do thiên tai gây ra theo định kỳ và theo năm.
 - Các phụ lục kèm theo
 + Phụ lục 1: Các biểu mẫu
 + Phụ lục 2: Giải thích các khái niệm, các chỉ tiêu đánh

giá thiệt hại
20

VI. Báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại
 Báo cáo nhanh: Thời gian báo cáo thực hiện trước 24

giờ tính từ khi xảy ra thiên tai, được báo cáo hàng
ngày cho đến khi kết thúc đợt thiên tai.

 Báo cáo tổng hợp đợt thiên tai: Được thực hiện khi kết 
thúc đợt thiên tai

 Báo cáo định kỳ (báo cáo sơ kết sáu tháng, báo cáo 
tổng kết năm) 

 Báo cáo đột xuất
 Ngoài việc báo cáo bằng văn bản, Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và các Bộ, 
ngành phải thường xuyên thông tin và báo cáo qua 
điện thoại khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

21

VII. Nội dung chính Báo cáo nhanh
 1. Tình hình thiên tai: loại hình, thời gian xuất

hiện, diễn biến, cường độ & phạm vi ảnh hưởng;
khu vực bị cô lập; độ ngập sâu (nếu có); thời gian
kết thúc (trường hợp thiên tai kết thúc tại thời
điểm báo cáo)

 2. Công tác chỉ huy ứng phó: nêu rõ việc chỉ huy,
ứng phó với thiên tai. Kết quả đạt được đến thời
điểm báo cáo, số dân di dời, sơ tán, số tàu thuyền
được thông báo, đang di chuyển khỏi vùng nguy
hiểm, đang neo đậu, hoạt động vùng biển khác…

22

VII. Nội dung chính Báo cáo nhanh (tiếp)
 3. Thống kê, đánh giá thiệt hai: Tùy theo loại

thiên tai, tình hình thiệt hại để thống kê, đánh giá
thiệt hại, trong trường hợp chưa thể thống kê thì
phải ghi rõ là thiệt hại ban đầu. Các thiệt hại chính
như: người, nhà ở, giáo dục, nông nghiệp, thủy lợi,
giao thông…. Đã có quy định từ Biểu mẫu 01 đến
06. Đối với thiệt hại về: đê điều, hồ đậpp, sạt lở,
neo đậu tránh trú bão, công trình giao thông cần
mô tả cụ thể: loại hư hỏng, vị trí, địa điểm, thời
gian xuất hiện, quy mô, diễn biến sự cố. Ước thiệt
hại nếu có thể, các biểu mẫu từ 01-06
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VII. Nội dung chính Báo cáo nhanh (tiếp)
 4. Công tác khắc phục hậu quả: Nêu rõ kết quả khắc

phục hậu quả thiên tai đến thời điểm báo cáo, gồm:
- Công tác tìm kiếm, cứu nạn về người, tài sản

- - Công tác khắc phục sửa chữa công trình. Công
trình PCTT, giao thông: nêu rõ hình thức xử lý; kết quả
thực hiện và dự kiến thời gian hoàn thành

- - Công tác hỗ trợ thiệt hại về người, nhà ở, các
nhu yếu phẩm thiết yếu và các hỗ trợ khắc phục
hậu quả khác (nếu có)

- 5. Đề xuất, kiến nghị: Nêu rõ các nội dung kiến nghị
để ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai trong trường
hợp vượt quá khả năng của địa phương

24



2/28/2017

5

VIII. Chế độ, cơ quan thực hiện báo cáo
 Báo cáo nhanh: Xã – gửi lên huyện trước 17h; huyện

gửi lên tỉnh trước 18h; tỉnh gửi Ban chỉ đạo TWPCTT
trước 19h; Ban chỉ PCTT và TKCN các bộ, cơ quan
ngang bộ lập và gửi Ban Chỉ đạo trung ương về phòng,
chống thiên tai trước 19h hàng ngày;

 Ngoài ra, các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo có thể
trao đổi bằng điện thoại, tin nhắn (SMS), thư điện tử.
Trường hợp có tình huống thiên tai khẩn cấp xảy ra thì
UBND, BCH PCTT và TKCN cấp tỉnh, Bộ sẽ có báo cáo
bổ sung.

 Báo cáo tổng hợp: chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi kết
thúc thiên tai phải có báo cáo gửi TTCP, BCĐ và Bộ NN

25

IX. Nội dung, phương pháp, trình tự và trách nhiệm 
của cơ quan thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại
 Nội dung thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại
 - Điều tra, thu thập các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên 
quan đến các chỉ tiêu thiệt hại được quy định trong 

Biểu mẫu thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra
- - Kiểm tra, tổng hợp số liệu và lập các biểu thống kê

thiệt hại ở các cấp theo quy định
- - Phân tích, đánh giá nguyên nhân, ước thiệt hại, đề

xuất các giải pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên
tai

- - Lập báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại
26

IX. Nội dung, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của 
cơ quan thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại
Phương pháp thực hiện thống kê, đánh giá

1. Thống kê, thu thập thông tin:
- Quan sát điều tra tại hiện trường, kiểm đếm và thống kê

thiệt hại về các chỉ tiêu đã quy định trong biểu mẫu, ghi
kết quả vào biểu mẫu thống kê

- - Thu thập số liệu thông qua điều tra trong các khu dân
cư, qua báo cáo của chính quyền cấp cơ sở và các đoàn
công tác

2. Tổng hợp và báo cáo: Số liệu thiệt hại do thiên tai gây
ra phải được thống kê và báo cáo kịp thời trước 24h tính
từ khi thiên tai bắt đầu xẩy ra và được báo cáo hàng ngày
đến khi kết thúc đợt thiên tai, cụ thể:

27

IX. Nội dung, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của 
cơ quan thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại

Phương pháp thực hiện thống kê, đánh giá (tiếp)
- Trong thiên tai: Thống kê, đánh giá thiệt hại được thực hiện

theo nguyên tắc cộng dồn, bổ sung hoặc sửa đổi mức độ thiệt
hại (nếu có) đến thời điểm báo cáo, ghi chép theo các biểu
mẫu thống kê cho từng loại hình thiên tai theo quy định

- Sau thiên tai: Báo cáo đầy đủ kết quả số liệu thống kê, đánh
giá thiệt hại do thiên tai gây ra thông qua các Biểu mẫu thống
kê cho từng loại thiên tai được quy định trên cơ sở tổng hợp,
bổ sung, điều chỉnh của báo cáo nhanh hàng ngày.

- 3. Ước tính thiệt hại: UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành
đơn giá phục vụ công tác thống kê, tổng hợp thiệt hại do
thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

28

X. Công bố số liệu thống kê, thiệt hại
Chủ tịch UBND các tỉnh/thành công bố số liệu 

thiệt hại thuộc địa phương mình quản lý theo 
quy định của pháp luật.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ công bố số liệu thiệt hại
thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp
luật.

29

X. Công bố số liệu thống kê, thiệt hại
 Bộ trưởng Bộ NN và PTNT công bố số liệu thiệt hại

do thiên tai gây ra trong phạm vi cả nước theo qui
định của pháp luật thông qua các hình thức: Niên
giám thống kê; họp báo; Báo cáo tổng kết công tác
phòng chống tiên tai năm; các sản phẩm thống kê
bằng văn bản điện tử đăng trên cổng thông tin điện
tử của Bộ NN và PTNT và Ban Chỉ đạo TWPCTT

 Thời gian công bố: Hàng năm tổng hợp thiệt hại
do thiên tai gây ra trong năm được công bố một
lần. Thời gian công bố chậm nhất là trước ngày 31
tháng 3 của năm tiếp theo.
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Trân trọng cảm ơn!

31



2/28/2017

1

XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG QUỐC GIA (NAP)

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các
hoạt động nâng cao năng lực về tổn thất và thiệt hại. 

Lê Minh Nhật, Trưởng Phòng Thích ứng BĐKH

CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

13-14 April 2015, BONN, GERMANY

HỘI THẢO 
THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TỔN THẤT - THIỆT HẠI
TP Hồ Chí Minh 1.3.2016

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CỦA THỎA THUẬN PARIS (về THÍCH ỨNG)

Tăng cường khả năng 
của các quốc gia để 
thích ứng với BĐKH;

Nhu cầu thích ứng là
quan trọng;

Hành động thích ứng
cần tuân theo cách tiếp

cận đặc thù của mỗi
quốc gia;

Củng cố hợp tác hành động
tăng cường về thích ứng, 
lưu ý Khung Thích ứng

Cancun;

Thích ứng

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CỦA THỎA THUẬN PARIS (về THÍCH ỨNG)

Tổn thất và
thiệt hại

(a) Hệ thống cảnh báo sớm; 

(b) Sẵn sàng ứng phó khẩn cấp; 

(c) Các hiện tượng diễn biến chậm; 

(d) Các trường hợp không tránh khỏi tổn thất và thiệt hại lâu
dài;

(e) Đánh giá và quản lý rủi ro toàn diện;

(f) Các cơ sở bảo hiểm rủi ro, quỹ rủi ro khí hậu và các giải
pháp bảo hiểm khác;

(g) Các tổn thất phi kinh tế; 

(h) Khả năng thích nghi của cộng đồng, sinh kế và các hệ
sinh thái.

Cơ chế
Warsaw về

là đối tượng
quản lý và
hướng dẫn

CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG TẠI VIỆT NAM

2007 2011 2012

Chiến lược 
quốc gia về 
biến đổi khí 
hậu

 KHHĐ quốc gia về BĐKH 
giai đoạn 2012 – 2020;

 NTP – RCC giai đoạn 
2012 - 2015

Chiến lược Quốc 
gia phòng chống 
giảm nhẹ thiên tai 
đến năm 2020

2013

Nghị quyết số 24-NQ/TW  về 
chủ động ứng phó với BĐKH, 
tăng cường QLTN thiên nhiên 
và BVMT

Luật phòng, chống thiên tai

2008

CTMTQ
G
ứng phó
với
BĐKH

Các KHHĐ quốc gia, Bộ, ngành và địa phương về ứng phó với BĐKH, 
phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

MỤC TIÊU THÍCH ỨNG 2021-2030 (INDC)

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu; Chủ động
phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH, giảm thiệt hại về người, tài sản
do thiên tai gây ra;

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh lương thực, an ninh
nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức
khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;

Tăng cường việc bảo vệ các đồng bằng ven biển và chống ngập các thành
phố lớn. 

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

N
ộ

id
u

n
g

 t
rì

n
h

b
ày

Chuẩn bị cho Thích ứng, Tổn thất và Thiệt hại, 
những thiếu hụt và con đường phía trước. 

Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia
(NAP).

Chuẩn bị cho Thích ứng, ví dụ trong lĩnh vực Nông
nghiệp. 

Chống chịu với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững, 
ví dụ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
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KHỞI ĐỘNG
1.1: Khởi động xây dựng kế hoạch thích ứng 
quốc gia.
1.2: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu,

tính dễ bị tổn thương và thích ứng, đánh giá

những khoảng trống và nhu cầu của môi

trường thuận lợi cho quá trình xây dựng NAP
1.3: Giải quyết những hạn chế và thiếu hụt

trong việc thực hiện các quy trình NAP.

1.4: Đánh giá toàn diện về nhu cầu phát triển

và tính dễ bị tổn thương của khí hậu

Khởi động

Chuẩn bị

Tài chính

Giám sát

Thực hiện

KẾ HOẠCH 
THÍCH 

ỨNG QUỐC 
GIA (NAP)

Xác định các cơ quan, đối tượng tham gia; thực hiện tham vấn quốc gia; 
Tạo sự đồng thuận, ủng hộ thực hiện vấn đề thích ứng

CHUẨN BỊ
2.1: Phân tích khí hậu hiện tại và kịch bản biến 
đổi khí hậu trong tương lai
2.2: Đánh giá tính dễ tổn thương khí hậu và 
xác định các giải pháp thích ứng tại khu vực, 
mức độ thích hợp địa phương, quốc gia và các 
cấp độ khác
2.3: Xem xét và thẩm định các phương án 
thích ứng
2.4: Biên soạn và tham vấn kế hoạch thích ứng 
quốc gia
2.5: Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào 
phát triển quốc gia địa phương và quy hoạch 
ngành

Khởi động

Chuẩn bị

Tài chính

Giám sát

Thực hiện

KẾ HOẠCH 
THÍCH 

ỨNG QUỐC 
GIA (NAP)

Đánh giá toàn diện mức độ tổn thương
Liệt kê các vấn đề cần thích ứng, phân tích, xác định chi phí và lựa chọn ưu tiên

TÀI CHÍNH
3.1: Xác định các nguồn tài chính và nhân 
lực của việc thực hiện Kế hoạch thích ứng
3.2: Xây dựng kế hoạch phù hợp tiếp cân 
tài chính khí hậu
3.3: Các thủ tục để tiếp nhận các nguồn 
lực đó
3.4: Đào tạo hỗ trợ tiếp cận tài chính khí 
hậu

Khởi động

Chuẩn bị

Tài chính

Giám sát

Thực hiện

KẾ HOẠCH 
THÍCH 

ỨNG QUỐC 
GIA (NAP)

Xây dựng kế hoạch phù hợp tiếp cận tới tài chính khí hậu
Đào tạo và hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu

THỰC HIỆN
4.1: Xác định các ưu tiên trong kế hoạch

thích ứng quốc gia

4.2: Phát triển việc thực hiện chiến lược thích

ứng quốc gia

4.3: Tăng cường năng lực cho việc lập kế
hoạch và thực hiện thích ứng

4.4: Thúc đẩy sự phối hợp và sức mạnh tổng

hợp ở cấp khu vực và đa phương khác với thoả

thuận về môi trường

Khởi động

Chuẩn bị

Tài chính

Giám sát

Thực hiện

KẾ HOẠCH 
THÍCH 

ỨNG QUỐC 
GIA (NAP)

Triển khai thực hiện các kế hoạch ứng phó
Tăng cường năng lực ngành nhằm lồng ghép thích nghi khí hậu trong lĩnh vực nước, năng 
lượng và nông nghiệp thông minh

THEO DÕI-GIÁM SÁT-ĐÁNH GIÁ
5.1: Theo dõi quá trình thực hiện NAP
5.2: Tiếp tục cập nhật các kế hoạch thích ứng 
quốc gia
5..3: Báo cáo tiến độ và tính hiệu quả của việc 
thực hiện NAP

Khởi động

Chuẩn bị

Tài chính

Giám sát

Thực hiện

KẾ HOẠCH 
THÍCH 

ỨNG QUỐC 
GIA (NAP)

Xây dựng hệ thống giám sát thích nghi khí hậu và kết nối với MRV
Hỗ trợ việc báo cáo, thông báo và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

SỰ QUAN TÂM THEO DÕI 

CỦA CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU
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For more information please contact: 
Department of Meteorology, Hydrology and Climate Change 
Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam 

No. 10 Ton That Thuyet street, 
CauGiay district, Ha Noi, Viet Nam 

Tel: 84-4-37759384 - Fax:84-4-37759382 
Email:  vnadaptation@gmail.com 
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