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DIPECHO - ECHO/DIP/BUD/2012/93006
"Support to the National Programme of Safe Housing

in Disaster Prone Areas of Central Viet Nam"
6/2012 - 11/2013

The European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection department (ECHO)
is one of the world’s largest providers of financing for humanitarian aid operations. 

Through its disaster preparedness programme (DIPECHO) it assists vulnerable people living 
in the main disaster-prone regions of the world in reducing the impact of natural disasters 

on their lives and livelihoods.

DIPECHO - ECHO/DIP/BUD/2012/93006
"Hỗ trợ Chương trình quốc gia về nhà ở an toàn

ở các vùng ảnh hưởng thiên tai Việt Nam"
6/2012 - 11/2013

Vụ Cứu trợ nhân đạo thuộc Ủy ban châu Âu (ECHO) là một trong những nhà tài trợ 
lớn nhất cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Thông qua Chương trình chuẩn bị
ứng phó với thảm họa (DIPECHO), ECHO hỗ trợ những người dễ bị tổn thương
vsống trong những khu vực hay bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giảm thiểu tác hại 
của thảm họa thiên nhiên tới cuộc sống và sinh kế của họ.

Development Workshop France
B.P.13, 82110 Lauzerte, France

Tel: (33 5) 63 95 82 34 - Fax:  (33 5) 63 95 82 42
e-mail: dwf@dwf.org - Web: www.dwf.org

Tổ chức Hội Thảo Phát triển Pháp
21 Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
ĐT : (84 - 54) 395 89 86. 
e-mail : dwvn@dwf.org

Memorandum of Understanding Ministry of Construction - DWF 3rd August 2012

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ xây dựng và tổ chức Hội thảo phát triển Pháp ký ngày 3 tháng 8 năm 2012

Implementing partner(s)
National level

Ministry of Construction
Department of Housing and Real Estate Management

Provincial level
Department of Construction Thanh Hóa

Division of housing and real estate managerment - DoC

Selected Communes

Đối tác thực hiện
Cấp quốc gia
Bộ Xây dựng
Cục Quản lý Nhà ở và Bất động sản
Cấp tỉnh
Sở Xây dựng Thanh Hóa
Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - SXD

Các xã được lựa chọn

mailto:dwvn@dwf.org


Tập Atlas này áp dụng cho nhà ở của các hộ nghèo và cận nghèo tại các vùng bị nguy cơ thiên tai bão, lũ, lụt.
Các hộ gia đình trung lưu, khá giả có thể tham khảo.

Nhóm tác giả:

Ks. Lê Bá Hải - chủ biên

Kts. Trần Thanh Bình - biên soạn

 Kts. Trần Mạnh Dũng- biên soạn

Nhóm biên tập:

Ks. Guillaume Chantry - tổng biên tập

Kts. Jonh Norton - cố vấn biên tập

Ths. Kts. Phan Đức Hạnh - biên tập

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Thanh Hóa

với sự hỗ trợ của Tổ chức hội thảo Phát triển Pháp (DWF)

Cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa

   

   ATLAS TÌNH TRẠNG THƯƠNG TỔN VÀ GIẢI PHÁP  
          AN TOÀN CHO NHÀ Ở TỈNH THANH HÓA
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PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC 1:

 Mười NguyêN TắC Xây DựNg

NHà ở VùNg Có gió Bão

Mười nguyên tắc này được đúc rút kinh nghiệm
thực tiễn từ hơn ba mươi năm nay và đã áp dụng
hiệu quả cho các công trình nhà ở và công trình

công cộng quy mô vừa và nhỏ trong vùng thiên tai.
Hiện nay, các nguyên tắc này không chỉ  được đón nhận 

áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam
mà cả trên các nước như Myanmar, indonesia, Haiti...
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Nhà bà: Ngô Thị Tùng.
Xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Nhà ông: Đặng Văn Tân.
Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nhà ông: Nguyễn Ngọc Thiện
Xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

PHỤ LỤC 2:

MộT Số Mô HìNH NHà PHòNg TRáNH THiêN TAi

ĐượC Xây DựNg TRêN ĐịA BàN TỉNH THANH HóA
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PHỤ LỤC 2:

MộT Số Mô HìNH CôNg TRìNH SiNH HoạT CộNg ĐồNg kếT HợP PHòNg TRáNH THiêN TAi

ĐượC Xây DựNg TRêN ĐịA BàN TỉNH THANH HóA

Nhà văn hóa thôn kết hợp phòng tránh thiên tai.
Xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa



Tổ chức Hội thảo Phát triển (DW) được thành lập vào năm 1973 và triển khai 
các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân nghèo ở các 

cộng đồng kém phát triển, trong đó tập trung vào nhà ở gia đình và các khu dân cư, 
quy hoạch đô thị và nông thôn, và phát triển năng lực địa phương và quốc gia.

DW với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 
thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, trong bối cảnh bão lụt, động đất, hạn 
hán và sa mạc hóa, và với việc tập trung thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược 
quốc gia và cộng đồng địa phương dựa trên tình hình và nhu cầu thực tế.

Hội thảo Phát triển Pháp là một tổ chức Phi chính phủ Pháp, hoạt động ở Việt 
Nam từ năm 1989 có văn phòng thường trực đóng tại TT. Huế từ năm 2000.

Từ năm 2000 DWF tại Việt Nam đã thúc đẩy các giải pháp phòng ngừa 
về nhà ở cho các hộ nghèo thông qua tập huấn, chiến dịch truyền thông 
nâng cao nhận thức, tín dụng,... nhằm đối phó với bão lũ; hàng trăm ngôi 
nhà an toàn vẫn đứng vững trong bão.

Sau cơn bão Xangsane (2006), thành công của chuỗi tiến trình trên đã 
thúc đẩy uBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chỉ thị cho nhân dân và các 
cấp chính quyền nhằm áp dụng các tiêu chuẩn then chốt về vấn đề xây 
dựng an toàn trong bão do DW thiết lập.

Sau khi xuất bản “Atlas tình trạng dễ bị tổn thương và các giải pháp 
về nhà ở an toàn ở Việt Nam” năm 2011, DWF bắt đầu phối hợp với Bộ 
xây dựng để hỗ trợ thực hiện Chương trình 716 ở miền Trung Việt Nam 
(2012- 2013), trong đó có thực hiện khảo sát tình trạng dễ bị tổn thương 
ở địa phương, xuất bản Atlas tình trạng dễ bị tổn thương ở cấp tỉnh, xây 
dựng nhà mẫu và công trình công cộng quy mô nhỏ, tập huấn ở cấp tỉnh, 
với các Sở xây dựng là đối tác địa phương.

Sau cơn bão Nargis (2008), kiến thức về các giải pháp và điển 
hình các hoạt động ở Việt Nam đã được chuyển giao đến vùng đồng 
bằng irrawaddy của Myanmar một cách thành công trong thời gian 
hơn 3 năm.

DWF’S eXPeRIeNCeS                          KINH NGHIệM CủA DWF

Development Workshop was founded in 1973 and works to improve 
the living conditions of the poor in less developed communities 

worldwide with a focus on shelter and human settlements, urban and 
rural planning, and national and local capacity development.

DW has 40 years experience of disaster risk reduction and climate 
change adaptation, in the context of floods, typhoons, earthquakes, 
drought and desertification with a focus on bridging the gap between 
national strategies and local community led realities and needs.

Development Workshop France is a french NGO, working in Vietnam 
since 1989, with a permanent office in Hue established in 2000.

Since 2000 DWF in Vietnam has promoted (through training/
awareness campaigns/credit etc.) the preventive strengthening of homes 
by poor families in the face of typhoons and floods; many hundreds of 
safer houses have been tested by typhoons.

After Typhoon Xangsane (2006) the success of this approach led the 
People’s Committee of Thua Thien Hué province to issue an edict for the 
population and authorities to apply the key principles of storm resistant 
construction promoted by DWF.

After the publication of the “Atlas of Vulnerability and Solutions 
for Safe Housing in Vietnam” in 2011, DWF has started collaboration 
with the Ministry of Construction to support the Programme 716 
implementation in central Vietnam (2012-2013), with survey of local 
vulnerability, preparation of Provincial Atlas of Vulnerability, construction 
of model houses and small public buildings, training at Provincial level, 
with Provincial Departments of Construction as local partners.

After Cyclone Nargis (2008) knowledge about the methods and 
example of the Vietnam work were successfully transferred to the 
irrawaddy Delta region of Myanmar and implemented over the ensuing 
three years.



NHÀ AN TOÀN CHO CỘNG ĐỒNG AN TOÀN HƠN !


