
for every child
VIET NAM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
(Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

Hà Nội, 2017

TRONG TRƯỜNG HỢP THIÊN TAI

KHẨN CẤP

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG





3

Hỗ Trợ CỘNG ĐồNG TrONG TrƯờNG Hợp THIêN TAI kHẩN Cấp

MỤC LỤC

LờI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................... 5

BÀI 1: NHỮNG VấN ĐỀ CHUNG VỀ THIêN TAI .............................................................................. 6

1. khái niệm thiên tai và một số dạng thiên tai ............................................................. 6
 1.1.  Thiên tai .........................................................................................................................................................................6

 1.2.  Một số dạng thiên tai chính ở Việt Nam  ...........................................................................................................8

2. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi có thiên tai  ...........................................11

3. Ảnh hưởng của thiên tai  ...........................................................................................12
 3.1.  Về kinh tế ................................................................................................................................................................... 13

 3.2.  Về sức khỏe ............................................................................................................................................................... 14

 3.3.  Về tâm lý và xã hội .................................................................................................................................................. 14

4. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong phòng, chống thiên tai  ....................15
 4.1.  Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong ứng phó với thiên tai ....................................................... 16

 4.2.  Yêu cầu đối với nhân viên công tác xã hội khi tham gia ứng phó với thiên tai ................................ 17

5. Một số văn bản chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai ...........................18
 5.1.  Luật, pháp lệnh ........................................................................................................................................................ 18

 5.2.  Nghị định ................................................................................................................................................................... 18

 5.3.  Quyết định................................................................................................................................................................. 19

BÀI 2: CÁC HOẠT ĐỘNG Trợ GIÚp CỦA NHÂN VIêN CÔNG TÁC XÃ HỘI TrƯỚC VÀ 
 TrONG kHI XẢY rA THIêN TAI ...............................................................................................20

1. Các hoạt động nâng cao năng lực ứng phó trước thiên tai .....................................20
 1.1.  Truyền thông, giáo dục cộng đồng trong ứng phó với thiên tai ........................................................... 20

 1.2.  Thành lập, chuẩn bị sẵn mạng lưới hỗ trợ  .................................................................................................... 21

 1.3.  Cung cấp thông tin cho cộng đồng  ................................................................................................................ 21

 1.4.  Tham gia vào ban phòng chống thiên tai ..................................................................................................... 22

2. Các hoạt động can thiệp, trợ giúp khi xảy ra thiên tai ............................................22
 2.1.  Hỗ trợ khẩn cấp đối với cá nhân và gia đình  ............................................................................................... 22



4

hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp

3. Các hoạt động trợ giúp khẩn cấp đối với cá nhân và gia đình ................................25

   3.1. Trợ giúp cá nhân bị tổn thương thể chất nghiêm trọng ........................................................................... 25

 3.2. Hỗ trợ cá nhân xử lý khủng hoảng .................................................................................................................... 25

 3.3. Trợ giúp  cá nhân, gia đình nạn nhân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ  ........................................................ 27

 3.4.  Hỗ trợ khẩn cấp đối với cộng đồng ................................................................................................................. 29

BÀI 3: CÁC HOẠT ĐỘNG Trợ GIÚp pHỤC HồI SAU THIêN TAI ..................................................36

1. Hỗ trợ cá nhân, gia đình ............................................................................................36
 1.1.  Đánh giá các vấn đề của cá nhân, gia đình ................................................................................................... 36

 1.2.  Lập kế hoạch hỗ trợ cá nhân, gia đình ............................................................................................................ 38

 1.3.  Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho cá nhân, gia đình ............................................................................. 40

 1.4.  Đánh giá kết quả phục hồi của cá nhân, gia đình  ...................................................................................... 41

2. Hỗ trợ cộng đồng phục hồi  .......................................................................................43
 2.1.  Đánh giá vấn đề, khó khăn của cộng đồng sau thiên tai  ........................................................................ 43

 2.2.  Nhận diện và thành lập các nhóm nòng cốt trong cộng đồng ............................................................. 46

 2.3.  Lập kế hoạch phục hồi cho cộng đồng  ......................................................................................................... 47

 2.4.  Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phục hồi ............................................................................... 49

 2.5.  Đánh giá kết quả phục hồi của cộng đồng  .................................................................................................. 51

pHỤ LỤC ......................................................................................................................................52

Mẫu báo cáo số 1 ...........................................................................................................................................................52

Mẫu báo cáo số 2 ...........................................................................................................................................................53

TÀI LIỆU THAM kHẢO ..................................................................................................................55



5

hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp

Với vị trí địa lý và địa hình của Việt Nam, nước ta được đánh giá là một trong những quốc gia chịu 
nhiều thiệt hại và dễ bị tổn thương nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Hàng năm, những hiểm 
họa thiên tai như bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét, động đất, triều cường,…gây ra biết bao nhiêu thảm 
họa đối với con người và tài sản. Nếu không có những biện pháp phù hợp và hiệu quả để giảm 
thiểu tác hại của thảm họa thiên tai, hậu quả sẽ là khôn lường.

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao 
năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể, đó là Chiến lược quốc gia 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó 
biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, công tác thực hiện phòng chống thiên tai ở các địa phương vẫn chưa 
đạt được hiệu quả mong muốn.

Cuốn tài liệu “Hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp” được biên soạn nhằm mục 
đích hướng dẫn thực hành cho cán bộ công tác xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn nhằm từng 
bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 
của cộng đồng.

Tài liệu được biên soạn bởi sự tài trợ của UNICEF, sự phối hợp giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và những đóng góp chuyên môn của các chuyên gia, 
các nhà khoa học và các giảng viên trong lĩnh vực này.

Do cuốn tài liệu hướng dẫn thực hành cho cán bộ xã hội ở cấp cộng đồng lần đầu được biên soạn 
nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để lần tái bản 
sau được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!
Nhóm tác giả/Ban biên tập

LỜI MỞ ĐẦU
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1. khái niệm thiên tai và một số dạng thiên tai

1.1.  Thiên tai

Thiên tai (trong nhiều trường hợp còn được dùng là thảm họa, hoặc thiên tai thảm họa) là những 
hiện tượng như bão, động đất, lũ…đã gây nên tổn thất về tài sản, môi trường và tính mạng con 
người cho cộng đồng dân cư.

Theo Luật Phòng, chống thiên tai (2013), Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt 
hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp 
thấp nhiệt đới, lốc, sét, 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, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, 
động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác. 

Khái niệm thiên tai thường được dùng để chỉ các hiện tượng tự nhiên gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới con người. Trong khi đó khái niệm thảm họa thường mang ý nghĩa rộng hơn, có thể bao gồm cả 
những tác động tiêu cực do chính con người gây ra.

Khi thiên tai, thảm họa xảy ra, chúng có thể phá vỡ nghiêm trọng các hoạt động của một cộng 
đồng, một xã hội. Chúng có thể gây ra những tổn thất to lớn về người, tài sản, các dịch vụ xã hội, 

NHỮNG VấN ĐỀ CHUNG 
VỀ THIêN TAI

BÀI 
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sinh kế và môi trường trên diện rộng,… Những tổn thất này nhiều khi vượt quá khả năng ứng phó 
của cộng đồng và khiến cho cộng đồng đó không đủ khả năng chống đỡ với những tác động của 
nó bằng chính nguồn lực hiện có của họ.

Ví dụ: Lũ lụt gây ra chết người, hư hỏng công trình, nhà cửa, mất mát tài sản, gia súc, mùa màng,… 
Hoặc nhiệt độ trái đất tăng lên dẫn đến nhiều dịch bệnh và làm tổn hại đến sức khỏe của con người 
và vật nuôi,…

Thảm họa có thể được phân loại theo tốc độ xuất hiện (đột ngột hoặc từ từ), hoặc theo nguyên 
nhân (do tự nhiên hay con người, hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai nguyên nhân). Thảm họa là 
sự kết hợp của các yếu tố hiểm họa, rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương.

Thảm họa diễn ra từ từ là những tình huống trong đó khả năng duy trì cuộc sống của con người 
từ từ đến một điểm mà cuối cùng, ngay cả tính mạng cũng bị đe dọa. Những tình huống như vậy 
thường do các điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội và sinh thái gây ra.

Thảm họa xuất hiện đột ngột thường là những thiên tai đột ngột do các hiện tượng tự nhiên như 
động đất, sóng thần, lũ lụt, bão nhiệt đới, núi lửa phun trào,…gây ra. Chúng xảy ra đột ngột, gần 
như hạn chế về sự cảnh báo trước, hoặc thời gian cảnh báo rất ngắn và ngay lập tác động gây ảnh 
hưởng bất lợi đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân và các hệ thống kinh tế.

Cần phân biệt được sự khác nhau giữa hiểm họa và thảm họa. Sóng thần là một hiểm họa. Khi sóng 
thần xảy ra ở đảo Hawaii, một hòn đảo ở Thái Bình Dương, người dân ở hòn đảo này đã có kế hoạch 
để phòng ngừa thiệt hại bởi sóng thần rất tốt; nên khi sóng thần xảy ra con người, nhà cửa và các 
công trình xây dựng tại đây không bị thiệt hại gì; trong trường hợp này, sóng thần ở đây không 
phải là một thảm họa. Ngược lại, khi sóng thần xảy ra ở Indonesia, nơi đây người dân và chính 
quyền địa phương chưa có kế hoạch phòng tránh; do vậy, khi sóng thần xảy ra đã có rất nhiều thiệt 
hại đối với con người và tài sản vì nó vượt quá khả năng ứng phó của cộng đồng; trong trường hợp 
này, sóng thần ở Indonesia là một thảm họa.

Trường hợp khẩn cấp là tình huống bất thường trong đó có những mối đe dọa tức thời và nghiêm 
trọng đối với sự an toàn (sinh mạng, tài sản, môi trường, sinh kế,…) của con người và cộng đồng; 
vượt quá phạm vi nhiệm vụ hoặc năng lực của một đơn vị hành chính hay một cộng đồng; cần phải 
có sự ứng cứu ngay lập tức của lực lượng bên ngoài (quốc tế hoặc trong nước). Những thiên tai gây 
nên thảm họa đều được xem là trường hợp khẩn cấp đối với cộng đồng dân cư.

Ví dụ: Các rủi ro tự nhiên như bão, lũ lụt, tố, lốc,…có xu hướng diễn ra rất nhanh, với cường độ 
mạnh và diễn biến rất phức tạp…ngay lập tức có thể trở thành thảm họa thiên tai đối với một cộng 
đồng cụ thể, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường và cuộc sống của dân cư ở cộng đồng đó. Khi đó, 
sự trợ giúp khẩn cấp đối với những cộng đồng này cần phải được ưu tiên hơn các trường hợp khẩn 
cấp khác.

Lưu ý rằng, tất cả các thảm họa là trường hợp khẩn cấp, nhưng không phải tất cả các trường hợp 
khẩn cấp đều là thảm họa. Ví dụ, một cơn bão đổ bộ vào một khu vực dân cư; nó chỉ trở thành thảm 
họa khi gây hậu quả nghiêm trọng tới người dân, tài sản, sinh kế và môi trường sống của họ; thiệt 
hại đối với cộng đồng quá lớn khiến họ không thể tự đối phó được, họ phải cần sự hỗ trợ từ bên 
ngoài. Còn nếu người dân, cộng đồng tự đối phó được thì hiểm họa thiên nhiên này chỉ được coi 
là một tình huống khẩn cấp.

Hỗ Trợ CỘNG ĐồNG TrONG TrƯờNG Hợp THIêN TAI kHẩN Cấp
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hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp

1.2.  Một số dạng thiên tai chính ở Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa của khu vực Đông Nam Á và là một 
trong những nước chịu nhiều cơn bão lớn trên thế giới. Nước ta có địa hình với nhiều vùng đồng 
bằng nằm ở sườn núi cao. Mưa to từ vùng núi là nguyên nhân gây lũ lụt và ngập úng thường xuyên 
ở vùng đồng bằng. Việt Nam có bờ biển dài trên 3.000 km, là một trong năm nước trên thế giới dự 
báo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong đó vùng đồng 
bằng sông Hồng và sông Cửu Long bị ngập chìm nặng nhất (Nguồn: Ngân hàng thế giới. Báo cáo 
đánh giá tác động do mực nước biển dâng đối với 84 nước đang phát triển, tháng 3/2007).

Do địa hình và đặc điểm khí hậu, gió mùa khác nhau nên các thiên tai xảy ra ở các vùng, miền của 
Việt Nam là khác nhau. Vì thế, cần phải nhận diện được các thiên tai chính sẽ xảy ra như sau:

1.2.1.  Bão và áp thấp nhiệt đới

Bão và áp thấp nhiệt đới còn được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới: Đó là một vùng gió xoáy, có 
đường kính tới hàng trăm kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt đới. Ở bắc bán cầu, gió thổi 
xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Áp suất khí quyển trong bão thấp hơn 
rất nhiều so với xung quanh và thường thấp hơn 1000mb. 

Bão là một trận gió xoáy từ các phía thổi vào vùng trung tâm bão, càng gần trung tâm thì gió càng 
mạnh, có khi lên đến vài trăm cây số một giờ, nhưng chính giữa lại là một vùng gió tương đối nhẹ 
hay lặng gió gọi là mắt bão. Không khí chung quanh dồn vào giữa không phải theo những đường 
thẳng mà theo hình xoắn ốc. Ở Bắc bán cầu, gió xoáy thổi ngược chiều kim đồng hồ. Trong một 
trận bão, ở tầng gần mặt đất không khí bốn bề chạy vào giữa, đến vùng giữa bão thì không khí thổi 
lên cao, lên đến các tầng cao hơn nữa thì tỏa ra tứ phía. Bão bắt nguồn từ các vùng biển nhiệt đới, 
bão chuyển động một khối không khí ẩm rất lớn. Không khí ẩm đó càng lên cao thì hơi nước mà nó 
chứa đọng lại thành mây và mưa càng nhiều, cho nên vùng bão không những có gió mạnh mà lại 
có mây đặc phủ kín và mưa nhiều. 

Bão là tốc độ gió từ cấp 8 trở lên, tức là trên 62 km/giờ. Áp thấp nhiệt đới là tốc độ gió từ cấp 6 đến 
cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km/giờ theo bản phân chia tốc độ gió của Beaufort. Bảng này phân chia 
tốc độ gió thành các cấp từ 0 đến 12 và thành số kilomet/giờ.

Áp thấp nhiệt đới được hình thành từ Biển Đông hoặc Tây Thái Bình Dương. Áp thấp nhiệt đới và 
bão là vùng cơn gió xoáy về tâm, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ có phạm vi rộng và thường 
kèm theo mưa lớn. Áp thấp nhiệt đới và bão có thể di chuyển vào đất liền, có thể mạnh lên hoặc 
nhanh chóng suy yếu đi. Rất khó có thể dự báo được chính xác đường đi của áp thấp nhiệt đới và 
bão, cũng như địa điểm và thời gian chúng sẽ đổ bộ vào đất liền vì nó có thể đột ngột thay đổi 
hướng đi. Trong những năm gần đây hướng đi của bão rất bất thường. 

Tuy nhiên, ngày nay con người có thể sử dụng các phương tiện hiện đại như vệ tinh và ra đa thời 
tiết để theo dõi vị trí của áp thấp nhiệt đới và bão và có thể cảnh báo trước một thời gian nhất 
định. Bão và áp thấp nhiệt đới thường kéo theo mưa lớn và lũ lụt. Tính chất của bão và áp thấp 
nhiệt đới là như nhau, chỉ khác nhau về cấp độ của gió theo bảng phân chia tốc độ gió Beaufort 
(do Francis Beaufort, một đô đốc hải quân và đồng thời là một nhà thủy văn học người Ireland, 
tạo ra năm 1805).
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Cần thường xuyên cảnh báo dân cư sống ở các vùng ven biển, ở các vùng đồi núi trống trải không 
có cây phòng hộ, ở các vùng đồng bằng trũng thấp; hoặc ngư dân đang hoạt động trên biển 
không có hệ thống cảnh báo và liên lạc cần thiết; hoặc dân cư sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng 
và nhà ở yếu, chất lượng kém;…Họ rất dễ bị rủi ro bởi hiểm họa của áp thấp nhiệt đới và bão. Mặt 
khác, ở những vùng mà nhận thức của người dân về hiểm họa bão lũ còn thấp dẫn đến chủ quan 
thiếu sự chuẩn bị chu đáo cho việc phòng chống bão lũ cũng dễ gặp phải thảm họa này.

1.2.2.  Tố và lốc

Tố là hiện tượng gió mạnh đột ngột, phạm vi hẹp, xảy ra trên đất liền hoặc trên biển do đám mây 
giông phát triển đặc biệt mạnh tạo ra.

Lốc là một vùng gió xoáy phạm vi rất hẹp, nhưng cường độ gió rất mạnh như cấp gió bão, xảy ra 
trên đất liền hoặc trên biển do đám mây giông phát triển mạnh và có cấu trúc đặc biệt tạo ra.

Tố, lốc ở Việt Nam thường xảy ra nhiều trong các tháng đầu mùa nóng; tốc độ gió của tố, lốc 
thường từ cấp 7 đến cấp 8, một số trường hợp có thể lên đến cấp 9, cấp 10 với tốc độ gió từ 80 km 
đến 100 km/giờ. Hướng gió của tố, lốc thay đổi đột ngột. 

Tố thường kèm theo mưa rào, mưa giông và một số trường hợp có cả mưa đá. Phạm vi của tố theo 
chiều ngang có kích thước từ 300 – 500m có khi đạt tới 1 -2 km và chiều dài khoảng 30 – 50 km.

Đối với lốc, gió thường thổi theo ngược chiều kim đồng hồ. Trong lốc xoáy gió thường mạnh hơn 
nhiều so với tố. Cường độ gió thường đạt cấp 11, cấp 12, có khi đạt trên cấp 12, tức là tốc độ gió 
trên 130 km/giờ. Đường kính của lốc xoáy trên biển khoảng từ 25 – 100m. Lốc xoáy trên đất liền 
có thể lớn hơn, nhưng cũng ít khi vượt quá 2 km. Lốc thường di chuyển theo một đường thẳng 
với quãng đường dài khoảng 50m đến 4 – 5 km, có khi lên đến vài chục km rồi tan. Khi lốc xảy ra 
thường kéo theo mưa rào, mưa giông lớn, một số trường hợp có mưa đá và cát bụi.

1.2.3.   Lũ lụt

Lũ là mực nước và tốc độ của dòng chảy trên sông, suối vượt quá mức bình thường.

Lụt xảy ra khi nước lũ dâng cao tràn qua sông, suối, hồ hoặc đê đập tràn vào các vùng trũng, làm 
ngập nhà cửa, cây cối, đồng ruộng.

Tình hình lũ lụt ở Việt Nam bị chi phối bởi lượng mưa (mức bình quân khoảng 2.000mm/năm, 
lượng mưa lớn nhất có thể đạt tới 5.000mm/năm.). Tuy nhiên, lượng mưa phân bố không đều ở các 
vùng miền, có vùng mưa nhiều gây úng, lụt; nhưng có vùng lại hạn hán. Hầu như hàng năm trên 
tất cả các sông suối trong phạm vi cả nước đều có lũ xuất hiện.

Có nhiều loại lũ:

-   Lũ quét: diễn ra nhanh với tốc độ lớn có thể quét đi tất cả những gì nằm trong dòng chảy của 
lũ quét.

-  Lũ sông: nước dâng lên từ từ, thường xảy ra theo mùa ở các hệ thống sông ngòi.
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-   Lũ ven biển: là hiện tượng ngập lụt khi nước biển dâng cao đột ngột kết hợp với triều cường, phá 
vỡ đê hoặc tràn qua đê vào đất liền làm gây ngập lụt.

-   Lũ đồng bằng sông Cửu Long: nước dâng và rút từ từ, thường xảy ra theo mùa do nước đầu nguồn 
sông Mê Kông đổ về cộng với mưa cục bộ.

Ở Việt Nam, lũ lụt ở các miền khác nhau có đặc điểm khác nhau:

Miền Bắc: Lũ ở các sông là do mưa trên lưu vực của hai hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và một 
số sông thuộc đồng bằng châu thổ. Lũ thường lên nhanh, biên độ lũ lớn, đặc biệt khi có mưa lớn 
do bão gây ra. Do nước lũ lên nhanh, tiêu thoát nước không kịp, nên khi có lũ lớn xảy ra ở các sông 
Bắc Bộ thì các vùng nội đồng đều bị úng lụt.

Miền Trung: Mưa, lũ xảy ra chủ yếu do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra. Nước lũ thường lên xuống 
nhanh, thời gian lũ lụt ở mức cao chỉ trong vòng vài ngày. Biên độ lũ lớn nhỏ tùy theo vị trí.

Đồng bằng sông Cửu Long: khi có lũ về nước dâng lên từ từ, không có tính đột ngột kéo dài hàng 
tháng. 

1.2.4. Triều cường

Triều cường là dao động của thủy triều lúc lên cao và lớn nhất. 

Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Từ nay đến năm 
2100, nếu mực nước biển dâng 1m thì triều cường và lũ lụt sẽ là một thảm họa thực sự diễn ra trên 
một phạm vi rộng lớn. Ví dụ, theo Viện Khoa học, Khí tượng thủy văn và Môi trường (2010) thì:Cả 
nước sẽ có khoảng 4,4 % lãnh thổ bị nhấn chìm hoàn toàn, nghĩa là sẽ có khoảng 20% xã và 9.200 
km đường bộ bị xóa sổ, sẽ có khoảng 10%  dân số bị ảnh hưởng trực tiếp,…

Ở Đồng bằng Cửu Long sẽ có khoảng 90% diện tích trồng lúa bị ngập hoàn toàn, nhất là các tỉnh Bạc 
Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Vĩnh Long. Đặc biệt triều cường sẽ khiến cho thành 
phố Hồ Chí Minh sẽ bị lở đất và ngập lụt nặng nề vì chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều.  

Lưu vực Sông Hồng sẽ có gần hai triệu cư dân bị ảnh hưởng và có gần 2.983 km2 thuộc đồng bằng 
sông Hồng bị ngập,... Tại vùng đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, mực nước biển 
dâng sẽ thu hẹp diện tích rừng ngập mặn, tạo điều kiện xói lở bờ biển, gây khó khăn cho nghề cá 
do những thay đổi theo hướng xấu đi của phần lớn nguồn lợi thủy sản.

Ở Đà Nẵng dự báo trong 30 năm tới, khi mực nước biển dâng 30cm thì sẽ có 30.000 hộ với hơn 
170.000 người ở 18 xã phường ven biển mất nhà ở. Cùng với nước biển dâng, triều cường sẽ làm 
ngập lụt ở đồng bằng sâu thêm, thời gian kéo dài hơn. Khi đó, số lượng nhà cửa vùng nông thôn 
bị ngập sẽ tăng lên 40.000 nhà,…

Đi kèm với những thiệt hại nêu trên là thảm họa cho đời sống và phát triển của các thành phố, khu 
dân cư ở cả nông thôn và thành thị sẽ bị ảnh hưởng khi hàng ngàn cơ sở sản xuất, dịch vụ bị đình 
trệ sản xuất.

(Trích dẫn một số dữ liệu từ báo cáo Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam của Viện Khoa học, Khí 
tượng thủy văn và Môi trường, 2010).
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1.2.5.  Động đất

Động đất hay địa chấn là một sự rung chuyển hay chuyển động lung lay của mặt đất. Động đất 
thường là kết quả của sự chuyển động của các phay (geologic fault) hay những bộ phận đứt gãy 
trên vỏ của Trái Đất hay các hành tinh cấu tạo chủ yếu từ chất rắn như đất đá. 

Động đất xảy ra hằng ngày trên trái đất, nhưng hầu hết không gây ra thiệt hại. Tuy nhiên cũng có 
những trường hợp động đất lớn có thể gây thiệt hại trầm trọng và gây ra đất lở, đất nứt, sóng thần, 
nước triều giả, đê vỡ, và hỏa hoạn và dẫn đến gây tử vong. Động đất xảy ra dưới đáy biển, có thể 
gây ra sóng thần, hoặc có thể làm biến dạng hoặc lở đất dưới đáy biển.

1.2.6.  Sạt, lở đất

Sạt, lở đất là hiện tượng một khối lượng lớn đất đá trượt nhanh từ sườn dốc, mái dốc xuống, có khi 
sạt cả mảng đồi, núi trượt xa hàng kilômét.

Sạt lở đất có thể là kết quả của những chấn động tự nhiên của trái đất làm mất sự liên kết của đất 
và đá, có thể là kết quả của quá trình sản xuất ruộng bậc thang, do nước tưới ruộng lâu ngày làm 
mềm đất khi gặp mưa lớn gây ra sạt lở; cũng có thể do nắng nóng kéo dài gây ra nứt đất, khi có 
mưa to sẽ tạo thành đường trượt gây ra sụt hay sạt lở đất; sạt lở đất cũng có thể xảy ra khi việc quy 
hoạch xây dựng và phát triển các công trình, đường giao thông ở trên các triền núi cao; hoặc do 
khai thác tài nguyên không hợp lý.

Sạt lở đất có thể tăng mức độ trầm trọng do bởi nhiều yếu tố khác như: rừng bị chặt phá nhưng 
không được trồng lại; nhà ở của dân cư nằm sát bờ suối, sông ngòi, sát chân núi dốc cao và sát bờ 
biển; cộng đồng thiếu hiểu biết về nguyên nhân và cách phòng chống sạt lở đất; hoặc thiếu kế 
hoạch phòng ngừa (chuẩn bị nơi sơ tán, dự trữ lương thực, nước uống…).
 
2. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi có thiên tai 

Khi xảy ra thiên tai, mọi người đều có thể trở thành nạn nhân của thảm họa do thiên tai ở các mức 
độ khác nhau. Tuy nhiên trong số đó nhóm người dễ bị tổn thương nhất, ảnh hưởng nhiều nhất 
đó là người già, trẻ em, trẻ vị thànhniên, phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người 
nghèo,….

-  Người già dễ bị tổn thương do sức khỏe và thể chất yếu không đủ khả năng tự ứng phó với tình 
trạng thiên tai.  Bên cạnh đó, họ cũng thường là người biết thông tin về thiên tai hoặc thiên tai 
thảm họa chậm hơn, do vậy sự chủ động của họ đối phó với thiên tai cũng hạn chế hơn.

-  Trẻ em, trẻ vị thành niên vì còn quá nhỏ và non nớt, thiếu các kỹ năng ứng phó ứng phó với thiên 
tai thảm họa và hậu của thiên tai thảm họa như môi trường ô nhiễm, bệnh tật phát sinh, mồ côi 
cha mẹ, mất người thân, người nuôi dưỡng. 

  Các em cũng dễ bị ảnh hưởng và có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề về tâm lý nhiều hơn so với người 
lớn trong tình huống có thiên tai, thảm họa. Khi có thiên tai thảm họa, các em cũng dễ bị ảnh 
hưởng của các tệ nạn xã hội như buôn bán người, xâm hại tình dục, bóc lột, bạo lực,…

-  Phụ nữ dễ bị tổn thương bởi họ là nguồn lực chính của gia đình trong thảm họa, họ coi việc bảo 
vệ, chăm sóc con cái và gia đình của họ (đồ đạc, tài sản) còn hơn cả chính bản thân họ. Phụ nữ có 
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thể gặp nhiều rủi ro hơn nam giới vì sức khỏe yếu hơn, ít được tiếp cận thông tin hơn, vị thế của 
họ trong gia đình và ở cộng đồng cũng thấp hơn, thiếu kỹ năng ứng phó, thậm chí là do những 
tập tục văn hóa,…

-  Người khuyết tật: trong tình trạng khẩn cấp, người khuyết tật có thể rơi vào tình trạng không 
hoặc khó có khả năng tiếp cận thông tin nhanh bằng những người bình thường khác (đặc biệt là 
những người nặng tai); 

  hoặc với những người khuyết tật vận động, họ không có khả năng tự di chuyển đến nơi an toàn; 
những người khuyết tật trí tuệ do không đủ nhận thức về tình trạng khẩn cấp nên thường gây ra 
những cản trở cho những người hỗ trợ …Chính vì vậy, có thể nói nhóm người khuyết tật là nhóm 
dễ bị tổn thương nhất khi hiểm họa khẩn cấp xảy ra.

-  Người vô gia cư và trẻ em đường phố: họ là nhóm người không có nhà ở hay nơi trú ngụ an toàn và 
thích hợp. Khi thiên tai thảm họa xảy ra họ thường là người mất mát nơi trú ngụ, thiếu các điều 
kiện ăn ở đầu tiên. 

  Họ cũng là người tiếp cận thông tin chậm hơn những người khác nên sự chủ động đối phó với 
thiên tai rất hạn chế. Ngoài ra, các điều kiện sống tối thiểu không đáp ứng nên thảm họa thường 
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sự an toàn cá nhân; họ dễ bị trộm cướp, trấn lột, bạo lực và xâm 
hại tình dục.

-  Người dân tộc thiểu số thường cư trú trên địa bàn có điều kiện địa lý hết sức khắc nghiệt, thiếu 
nước sinh hoạt và sản xuất, giá rét; địa bàn rộng lớn chủ yếu là đồi núi, các hộ dân cư trú tản mát; 
trình độ phát triển về kinh tế - xã hội còn thấp kém, thiếu cơ sở hạ tầng và đường giao thông, 
cùng với cuộc sống du canh, du cư vẫn còn tồn tại… khiến cuộc sống của đồng bào các dân tộc 
thiểu số còn rất nhiều khó khăn. 

  Bên cạnh sự nghèo đói thiếu thốn, nhận thức của người dân về hiểm họa và hậu quả của nó 
còn thấp càng làm tăng sự tổn thương khi có tình trạng khẩn cấp xảy ra. Người dân tộc thiểu số 
thường chịu nhiều ảnh hưởng của lũ lụt, sạt lở đất và bão tố.

-  Một số nhóm yếu thế khác như người nghèo, người lao động di cư…cũng dễ bị tổn thương. Phần 
lớn họ thiếu thông tin, kiến thức và kỹ năng. Hơn nữa, họ rất khó có cơ hội được tiếp cận với các 
dịch vụ xã hội. Họ có thể bị phân biệt đối xử, gây nên những tình trạng bất an trong cuộc sống 
của họ, đặc biệt khi sự kiện thảm họa khẩn cấp xảy ra.

3. Ảnh hưởng của thiên tai 

Ảnh hưởng của những hiểm họa khẩn cấp đó chính là sự biến đổi về khí hậu trái đất. Sự biến đổi khí 
hậu không đơn thuần tác động tới tự nhiên mà còn thách thức về kinh tế, xã hội của cả nhân loại.

Việc bỏ tiền ra chi phí cho khôi phục thiệt hại sau những thảm họa thiên tai đã làm thâm hụt vào 
ngân sách các quốc gia. Theo Nicolas Stem nguyên chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng 
Thế giới, thì trong vòng 10 năm tới, chi phí thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho toàn thế giới ước 
tính khoảng 7.000 tỉ USD; nếu chúng ta không làm gì để ứng phó thì thiệt hại mỗi năm sẽ chiếm 
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khoảng 5-20% tổng sản phẩm quốc nội GDP, còn nếu chúng ta có những ứng phó tích cực để ổn 
định khí nhà kính ở mức 550ppm tới năm 2030 thì chi phí chỉ còn khoảng 1% GDP1.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của hiện tượng khí hậu khắc 
nghiệt trong 20 năm gần đây. Biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các loại hình thiên tai cả về số lượng, 
cường độ và mức độ ảnh hưởng cũng như hậu quả của nó là vô cùng lớn trên nhiều lĩnh vực:

3.1.  Về kinh tế

Sự gia tăng nhiệt độ khí quyển làm cho khí hậu các vùng ở nước ta nóng lên, kết hợp với sự suy 
giảm lượng nước mưa làm cho nhiều khu vực bị khô hạn, nắng nóng kéo dài làm gia tăng tình 
trạng cháy rừng, phát triển sâu bệnh và dịch bệnh. Nhiệt độ mỗi năm tăng lên làm cho mực nước 
biển cũng tăng lên khiến tình trạng xâm nhập mặn càng lấn sâu nội địa đã tiêu diệt và phá huỷ 
nhiều loài sinh vật nước ngọt. Hệ thống sinh thái cũng bị tác động tiêu cực: tại 2 vùng đồng bằng 
sông Hồng và sông Cửu Long, các hệ sinh thái và đất ven biển chịu nhiều thiệt hại. Quỹ đất canh 
tác nông nghiệp và đất trồng lúa bị thu hẹp đáng kể ở hai vùng này, ảnh hưởng tới sản xuất lương 
thực, thực phẩm, mất nơi sinh sống của một số loài thủy sinh nước ngọt. Cường độ mưa lớn làm 
cho nồng độ muối giảm đi trong thời gian ngắn dẫn đến sinh vật nước lợ và ven bờ, đặc biệt là các 
loài nhiễu thể hai vỏ như nghêu, ngao, sò…bị chết hàng loạt do không chịu nổi với nồng độ muối 
thay đổi. Các loại cá nhiệt đới kém giá trị kinh tế tăng, ngược lại các loại cá cận nhiệt đới có giá trị 
kinh tế cao bị giảm hoặc mất hẳn2. 

Các thiên tai như mưa, bão, lũ lụt và hạn hán ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Theo đánh 
giá của các chuyên gia, tác hại của các thiên tai, thảm họa ở Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến sự 
phát triển kinh tế và ổn định xã hội do mức độ tàn phá khốc liệt của chúng. Khi xảy ra các loại thiên 
tai, thảm họa thì mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ trên địa bàn hầu như phải tạm ngừng. Thiên tai 
gây thiệt hại về người, phá hoại cơ sở hạ tầng, sản xuất bị đình trệ,... Nền kinh tế bị suy giảm, khó 
phục hồi, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ, từ năm 1997 đến năm 2006, thiệt hại 
mỗi năm ở Việt Nam chiếm khoảng 1,5 % GDP và cướp đi mạng sống của khoảng 750 người3.

Điển hình như cơn bão số 4 năm 2008 đã làm hỏng 11.500 căn nhà, trường học, gây ngập úng 
27.200 ha lúa và hoa màu, làm sạt trôi và bồi lấp 2,3 triệu khối đất đá trên các công trình giao thông, 
thủy lợi, làm chết 28.000 gia súc, gia cầm, thiệt hại lên tới 1.900 tỉ đồng. Hậu quả của thiên tai còn 
tồn tại một thời gian dài sau thảm họa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của con 
người do thiếu ăn, thiếu nhà ở, y tế và giáo dục không đảm bảo4.

Cùng với bão, lũ quét là rét đậm, rét hại và sạt lở đất. Những đợt rét đậm, rét hại ở miền núi phía 
Bắc đã phá hủy hàng ngàn ha lúa và hoa màu, ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. Bên 
cạnh đó là thiệt hại về chăn nuôi và năng suất cây trồng, chẳng hạn như đợt rét ở miền núi phía Bắc 
năm 2008 đã làm chết 60.000 con trâu bò.

1  http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-vn/76/tapchi/69/106/7664/Default.aspx

2   http;// www.ngocentre.org.vn/webfm sen/2954

3 http;// www. Thoitietnguyhiem.net

4 http;// www.ngocentre.org.vn/webfm sen/2954
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Theo các số liệu chia sẻ công khai của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thì tính 
chung cả năm 2015, thiên tai đã làm 1.242 nhà bị đổ sập, trôi; 35.233 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 
445.110 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu m3 đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt 
lở, bồi lấp… Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2015 là khoảng 8.114 tỷ đồng, 
trong đó chủ yếu tập trung vào thiệt hại cây trồng nông nghiệp, sạt lở đường giao thông, thủy lợi, 
hệ thống cung cấp điện, viễn thông, hầm mỏ, …

Riêng đợt mưa lũ từ giữa tháng 10/2016 đến cuối 2016 đã gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế với 
hơn 316.000 nhà bị ngập, hư hại; hơn 42.800 ha lúa, 39.000 ha hoa màu bị ngập hư hại; tổng thiệt 
hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng. Những con số này làm nâng tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong 
năm 2016 ước tính về kinh phí là trên 37.650 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD). 

Giao thông vận tải, thông tin liên lạc bị gián đoạn, các cơ sở hạ tầng, mạng lưới thông in bị hư hại 
nghiêm trọng sau những trận thiên tai, nhiều nơi còn bị cô lập và hạn chế tiếp cận thị trường tiêu 
thụ sản phẩm, hạn chế sự tiếp cận của người dân đến các dịch vụ xã hội từ đó làm cho tính tổn 
thương ngày càng trầm trọng hơn. 

Tóm lại, việc củng cố, khắc phục sau các sự cố do các thảm họa thiên tai gây ra hết sức khó khăn, 
tốn kém nhiều về thời gian và kinh tế. Nhiều gia đình lâm vào tình cảnh kinh tế khó khăn, túng 
quẫn, khó phục hồi. Tiếp cận vay vốn để phục hồi kinh tế là rất khó khăn, tình trạng thất nghiệp 
sau khi thiên tai càng trầm trọng khiến cho nhiều gia đình, nhiều cộng đồng đã nghèo khó lại càng 
nghèo khó hơn. 

3.2.  Về sức khỏe

Thiên tai như bão, lũ lụt, nước biển dâng, ngập lụt, hạn hán,…làm tăng số người bị thiệt mạng 
mỗi năm. Ví dụ, năm 2008 thiên tai đã làm 515 người chết và mất tích. Năm 2009, thiên tai đã làm 
426 người chết, 28 người mất tích, 1.390 người bị thương. Năm 2010, 4 đợt lũ lớn tại miền Trung 
cùng với nắng nóng kéo dài đã làm chết và mất tích 326 người, bị thương 490 người. Tính chung 
cả năm 2015, thiên tai đã làm 154 người chết, 127 người bị thương; Riêng đợt mưa lũ từ giữa tháng 
10/2016 đến cuối 2016 đã làm ít nhất 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương, v.v. Bên 
cạnh đó sau nhưng đợt thiên tai ngập lụt là tình trạng môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng cũng 
ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe con người như nguồn nước bị ô nhiễm, dịch bệnh do xác của 
các con vật bị chết và chất thải …, tình trạng suy dinh dưỡng do khó khăn về kinh tế, bệnh tật do 
những đổ vỡ của kế hoạch dân số, kinh tế- xã hội, cơ hội việc làm và thu nhập. 

Thảm họa thiên tai không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người ở khía cạnh tính mạng, bệnh 
tật; mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe ở khía cạnh tâm thần, nhất là những nhóm người dễ bị tổn 
thương. Sự mất mát người thân, tài sản, đói khổ, thiếu thốn,…trong và sau thảm họa thiên tai ảnh 
hưởng đến khả năng chống chịu của con người, khiến họ dễ bị rơi vào tình trạng khủng hoảng 
tâm thần.

3.3.  Về tâm lý và xã hội

Các sự kiện thảm họa do tình trạng khủng hoảng khẩn cấp xảy ra không chỉ gây thiệt hại nặng về 
người và của, mà còn để lại những tổn thương rất lớn về mặt tâm lý. Đây là một tác động sang chấn 
tâm lý rất mạnh, đột ngột ảnh hưởng bao trùm đến nhiều người cùng một lúc. Đặc biệt, các rối loại 
tâm thần nhất là stress cấp thường xảy ra với hầu hết các bà mẹ và vợ của những nạn nhân bị tử 
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vong do thiên tai thảm họa. Vì vậy, bên cạnh nhu cầu hỗ trợ về vật chất, họ cũng rất cần được hỗ 
trợ lớn về tâm lý. 

Đối với nhóm người ở độ tuổi lao động thường rơi vào tình trạng chán nản ở hiện tại và lo lắng về 
tương lai. Bởi vì, những gì họ có và tích lũy được về tài sản, vốn, nhà cửa, việc làm,… đều có nguy 
cơ mất trắng, kinh tế khó có thể phục hồi làm cho họ chán nản, mất tự tin; có thể dẫn tới rượu chè, 
cờ bạc, bạo lực, thậm chí túng quấn làm liều vi phạm pháp luật.

Đối với nhóm trẻ em, phải chứng kiến những thảm họa thường là sợ hãi, hoảng loạn, tinh thần bất 
ổn, nhất là những trẻ rơi vào tình trạng cha hoặc mẹ bị tử vong các em thường gặp rất nhiều vấn 
đề về tâm lý như: choáng váng, sững sờ, chết lặng, bơ vơ, tuyệt vọng, giận dữ, hụt hẫng. Phản ứng 
xã hội cũng dễ thấy ở trẻ như tự ti với bản thân, tránh né nơi xảy ra thảm họa, tránh né mọi người, 
trầm cảm, trẻ có thể bị bỏ rơi không được chăm sóc chu đáo, nhiều trẻ phải bỏ học, lang thang 
kiếm sống điều này cũng làm cho tâm lý trẻ bị ảnh hưởng, dễ bị lạm dụng.

Đối với nhóm bố mẹ sau thiên tai thường bị áp lực về kinh tế nên thường có tâm lý bất ổn, lo lắng, 
chán nản thậm chí cờ bạc, rượu chè, lạm dụng các chất kích thích, bỏ bê công việc, tránh né mọi 
người, dễ nảy sinh mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn cộng đồng, thường bực tức vô cớ; thường hay 
trút tạo áp lực cho con cái bằng cách đỗ lỗi, trút giận, đánh mắng, chửa bới,… gây những tổn 
thương về tâm lý cho trẻ.

Tình trạng thiên tai khẩn cấp xảy ra gây nên một loạt những vấn đề có ảnh hưởng tới tất cả cá nhân, 
gia đình, cộng đồng và xã hội. Ở mỗi cấp độ, thiên tai khẩn cấp có thể ăn mòn đi những sự hỗ trợ 
mang tính bảo vệ có sẵn; đồng thời, làm tăng yếu tố nguy cơ của những vấn đề đa dạng, phức tạp 
của cá nhân, cộng đồng đã tồn tại từ trước chưa được giải quyết; khiến cho các thảm họa xảy ra 
càng tàn khốc và hậu quả của nó càng nặng nề hơn… Khi sự kiện thiên tai khẩn cấp xảy ra, thì hầu 
hết các nhóm người trong cộng đồng đều có các vấn đề về tâm lý, xã hội, đặc biệt là nhóm dễ bị 
tổn thương. Tuy nhiên, với cùng một sự kiện nhưng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng sẽ trải qua theo 
những cách khác nhau và bản thân họ cũng có những năng lực và nguồn lực khác nhau để đương 
đầu với sự kiện đó.

Về xã hội, sau khi sự kiện thiên tai khẩn cấp xảy ra, nhiều gia đình phải ly tán do sự tàn phá về điều 
kiện sinh kế, hạ tầng xã hội,…Do đó, những người trong độ tuổi lao động có thể phải đi tìm kiếm 
việc làm xa nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Điều này làm gia tăng các tệ nạn xã hội, nảy sinh 
tình trạng bạo lực, lạm dụng tình dục có thể xảy ra đối với những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ 
em, phụ nữ, người già; trẻ em bị thất học, lao động sớm,...

Ngoài ra, còn có các vấn đề xã hội là hệ lụy của những sự trợ giúp ngay khi thảm họa thiên tai khẩn 
cấp xảy ra, ví dụ: ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch sinh hoạt do tình trạng quá nhiều người 
tập trung tại một nơi; thiếu các điều kiện sinh hoạt riêng tư trong các căn lều, nhà tạm trú; hoặc vì 
kế sinh nhai trước mắt họ có thể phá rừng, phá hoại hoặc làm hao mòn những cơ sở hạ tầng công 
cộng hay những cơ chế hỗ trợ mang tính truyền thống,...

4. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong phòng, chống thiên tai 

Nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) làm công tác hỗ trợ cộng đồng trong thảm họa thiên tai khẩn 
cấp, trước hết phải là những người làm việc trên tinh thần cống hiến tự nguyện, được huấn luyện 
và đào tạo bài bản để có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, cũng 
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như phải có năng lực cần thiết để hỗ trợ cộng đồng và các nhóm dễ bị tổn thương thoát khỏi tình 
trạng khẩn cấp. Vì thế, nhân viên CTXH cần thể hiện và đáp ứng được một số yêu cầu cơ bản sau:

4.1.  Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong ứng phó với thiên tai

Nhân viên CTXH hoạt động trong trường hợp thảm họa thiên tai khẩn cấp có vai trò là người hỗ trợ 
can thiệp, là người kết nối các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, là người tổ chức và thúc đẩy các hoạt động 
hợp tác giữa các tổ chức cứu trợ, chính quyền và người dân trong cộng đồng trong việc giải quyết 
hậu quả của thiên tai thảm họa một cách có hiệu quả nhất. 

Nhân viên CTXH cần có mặt và tham gia vào tất cả các hoạt động trợ giúp người dân trong cộng 
đồng trước, trong và sau khi có thiên tai, thảm họa.

Dưới đây chỉ nêu tóm tắt một số vai trò chính của nhân viên CTXH (những kỹ năng và công cụ trợ 
giúp cụ thể sẽ được trình bày chi tiết ở bài 2):

- Tuyên truyền,  giáo dục:

 NVCTXH trực tiếp thực hiện việc tuyên truyền giáo dục giúp cho người dân về những nguy cơ 
cũng như cách ứng phó với thiên tai thảm họa. Thông qua tuyên truyền, giáo dục, NVCTXH cần 
giúp người dân nhận thức được đầy đủ thông tin về thiên tai cũng như tác động của nó; đưa ra các 
thông tin cảnh báo và biết được những hành động mà cộng đồng có thể thực hiện,… để giảm bớt, 
ngăn ngừa tác động của hiểm họa thiên tai; nhằm bảo vệ cuộc sống và hạn chế đến mức thấp nhất 
những thiệt hại về tài sản. Những thông tin này sẽ rất hữu ích cho cộng đồng trong phòng, chống 
thảm họa thiên tai, đặc biệt là những cộng đồng sống tại vùng có nguy cơ cao.

Nhân viên CTXH tham mưu với các cấp chính quyền ở địa phương để lồng ghép chương trình 
truyền thông về các thảm họa thiên tai trong các cuộc họp của cộng đồng để giúp người dân 
không chỉ nâng cao hiểu biết về các hiểm họa thiên tai, mà còn nhận thức đúng về mối quan hệ 
giữa hành động của họ với môi trường và nguyên nhân dẫn đến thảm họa (đốt rơm rạ, phá rừng, 
vứt rác bừa bãi,…).

Hoạt động này đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, xây dựng kỹ năng ứng phó với 
thiên tai. Nhân viên công tác xã hội cần thực hiện các hoạt động giáo dục phòng ngừa, cung cấp 
kiến thức kỹ năng ứng phó với thiên tai thảm họa.

- Tham vấn xử lý khủng hoảng, tư vấn, trợ giúp tâm lý

Trong thảm họa không tránh khỏi có những nạn nhân bị khủng hoảng tâm lý do bị thương tổn, bị 
mất nhà cửa, người thân. NVCTXH cần thực hiện vai trò hỗ trợ tâm lý cho các đối tượng này; bao 
gồm đánh giá mức độ tổn thương tâm lý, lên kế hoạch hỗ trợ và thực hiện các giải pháp hỗ trợ. 
Trong trường hợp đối tượng bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, vượt quá khả năng hỗ trợ của 
mình thì NVCTXH cấp xã cần chuyển gửi đối tượng đến ngay Trung tâm CTXH nơi có những cán bộ 
tham vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ họ. Vì vậy, hoạt động này đặc biệt quan trọng và cần thiết đối 
với nhân viên CTXH trong khi và sau khi xẩy ra thiên tai trong hoạt động trợ giúp cộng đồng ứng 
phó với  thiên tai.
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-  Điều phối, kết nối và cung cấp dịch vụ

Tại cộng đồng vừa xảy ra thảm họa thiên tai khẩn cấp, thường người dân cần đến rất nhiều sự hỗ 
trợ vượt quá khả năng giải quyết của NVCTXH như hỗ trợ nơi tạm trú khẩn cấp, chăm sóc y tế, cứu 
nạn, tham vấn tâm lý, thức ăn, nước uống,… Do vậy, NVCTXH phải có vai trò kết nối và phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đơn vị đang làm công tác cứu trợ tại cộng đồng để 
cùng phối hợp cung cấp dịch vụ đáp ứng toàn diện nhu cầu của người dân và cộng đồng. NVCTXH 
phải luôn có một danh sách cập nhật về các đơn vị, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ tại địa 
phương và duy trì mối quan hệ thường xuyên với họ để phối hợp cung cấp dịch vụ hoặc chuyển 
gửi đối tượng cần hỗ trợ khi cần thiết.

- Biện hộ

Hiện nay đang có những chính sách, chương trình của quốc gia và địa phương về hỗ trợ nạn nhân 
của thảm họa thiên tai, NVCTXH có vai trò hỗ trợ cá nhân, cộng đồng tiếp cận được các chính sách, 
chương trình này. Trong trường hợp các chính sách, chương trình này chưa đáp ứng đầy đủ quyền 
sống còn và phát triển của người dân, đặc biệt nhóm dễ bị tổn thương, NVCTXH có thể đại diện họ 
phản ánh tiếng nói của cá nhân, nhóm dân hoặc cộng đồng đến các cơ quan, ban ngành, cấp có 
thẩm quyền về những vấn đề và nhu cầu của họ.  

4.2.  Yêu cầu đối với nhân viên công tác xã hội khi tham gia ứng phó với thiên tai

Ứng phó với thiên tai khẩn cấp là một dạng hoạt động khó khăn và phức tạp, do vậy những 
NVCTXH tham gia vào hoạt động trợ giúp cần có đầy đủ yếu tố về phẩm chất đạo đức cũng như 
chuyên môn như sau:

-  Có thái độ chân thành, đồng cảm, biết lắng nghe tiếng nói và thấu hiểu nhu cầu khẩn cấp của 
người dân trong tình trạng khủng hoảng để kịp thời đáp ứng với thời gian nhanh nhất, chất 
lượng dịch vụ hiệu quả nhất. 

-  Có  năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò của mình; tự tin, đồng thời tạo niềm tin cho người dân 
trong việc nhận diện, phân tích và đánh giá tình hình khủng hoảng của họ.

-  Kiên trì, nhẫn nại trong việc tiếp cận với các cá nhân và nhóm đối tượng đang bị khủng hoảng 
trầm trọng; sẵn sàng hỗ trợ họ ở mức tối đa có thể, cả về vật chất, tinh thần và tâm lý; giúp họ 
nhanh chóng thoát khỏi sự khủng hoảng, không có những hành động tự phát đe dọa sự an toàn 
về tính mạng.

-  Có khả năng áp dụng quy trình quản lý rủi ro thảm họa bao gồm đánh giá, lập kế hoạch, kết nối 
các dịch vụ hỗ trợ, giám sát tiến trình hỗ trợ và kết thúc sự hỗ trợ cộng đồng ngay trước, trong và 
sau khi thảm họa khẩn cấp xảy ra.

-  Có khả năng thiết lập và duy trì quan hệ cộng tác hiệu quả với các cơ quan, tổ chức đang tiến 
hành hỗ trợ tại cộng đồng vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng, nhất là với nhóm đối tượng dễ bị 
tổn thương. 
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5. Một số văn bản chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai 

Trong khuôn khổ tài liệu này, chúng tôi chỉ trích dẫn và nêu nội dung chính của một số văn bản 
chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai nhằm giúp cán bộ cơ sở có thông tin cơ bản ban 
đầu. Nội dung chi tiết của những văn bản này có thể được tìm thấy tại các trang thông tin về chính 
sách, pháp luật trên mạng (ví dụ như thuvienphapluat.vn), tủ sách pháp luật hoặc công báo của 
các cơ quan.

5.1.  Luật, pháp lệnh
 
Luật Phòng, chống thiên tai 2013 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2013 gồm 6 chương, 47 điều. 
Luật này quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực 
bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động 
hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Luật Khí tượng thủy văn 2015 được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2015, gồm 10 chương, 57 điều. 
Luật này quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự 
báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; 
tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn.

5.2.  Nghị định

-  Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử 
dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, 
sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định này quy định về tổ chức vận 
động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 
trong nước và ngoài nước hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong và ngoài nước; 
khắc phục hậu quả do hoả hoạn; sự cố nghiêm trọng; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 
Các khoản hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để khắc phục hậu quả thiên tai, 
hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng; các khoản hỗ trợ từ ngân sách của các địa phương khác ủng hộ các 
địa phương bị thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị 
định này. Việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thực hiện 
theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

-  Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật phòng, chống thiên tai. Nghị định gồm 3 chương, 25 điều. Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm 
truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, 
chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; 
huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về 
phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên 
tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
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-  Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về việc thành lập, đối tượng và mức đóng 
góp; quản lý và sử dụng các quỹ phòng, chống thiên tai. 

Ngoài ra, còn có một số nghị định khác với những điều khoản chi tiết quy định cho từng lĩnh vực 
cụ thể liên quan tới công tác phòng chống thiên tai, tổ chức hoạt động trong điều kiện có thiên tai 
thảm họa, cũng như việc đầu tư, quản lý và hỗ trợ người dân trong điều kiện thiên tai, v.v.

5.3.  Quyết định

-  Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 gồm 5 chương, 32 điều của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển về thông tin, tổ chức phối hợp và trách 
nhiệm phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển của các tổ chức và cá nhân.

-  Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển. Quyết định gồm 6 điều qui định mức hỗ trợ thiệt 
hại về người, tài sản, nguồn tại chính để thực hiện sự hỗ trợ này và các bên tham gia trong tổ chức 
thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển.

-  Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 16/11/2007 về Phê duyệt Chiến 
lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

-  Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ gồm 6 điều,qui định 
về nguyên tắc, các mức hỗ trợ và nguồn lực, cơ chế tổ chức thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật 
nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

-  Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3 năm 2015 về việc thành lập  Ban Chỉ đạo trung ương về 
phòng, chống thiên tai, làm nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 
thiên tai trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, còn nhiều văn bản pháp luật, chính sách chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan 
đối với công tác phòng, chống thiên tai nói chung cũng như các hướng dẫn về việc ứng phó, trợ 
giúp người dân trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.
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1. Các hoạt động nâng cao năng lực ứng phó trước thiên tai

1.1.  Truyền thông, giáo dục cộng đồng trong ứng phó với thiên tai

Tùy từng điều kiện thực tế của mỗi địa phương, dựa trên việc khảo sát, đánh giá về nguy cơ rủi ro 
do thiên tai gây ra, nhân viên CTXH có thể đề xuất với chính quyền địa phương và phối hợp với các 
cơ quan, ban ngành đoàn thể để thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận 
thức cộng đồng trong việc ứng phó với thiên tai, thảm họa. Việc phòng ngừa chủ động sẽ giúp cho 
công tác ứng phó được kịp thời và làm giảm thiểu hậu quả do thiên tai có thể mang lại.

NVCTXH cần tổ chức các hoạt động tập huấn, các sự kiện giáo dục cộng đồng, các buổi truyền 
thông, phối hợp với các cơ quan chức năng ví dụ như trường học, cơ quan truyền thông… cung 
cấp cho cá nhân và gia đình trong các cộng đồng các thông tin liên quan tới các loại hình thiên tai, 
thảm họa tại địa phương và công tác phòng ngừa. Các nội dung truyền thông có thể về các gợi ý 
như sau:

			Thông tin về các dấu hiệu nhận biết khả năng xảy ra thiên tai để phòng ngừa, ngăn chặn thảm 
họa xảy ra. 

CÔNG TÁC XÃ HỘI 
VỚI VấN ĐỀ 

NGHÈO ĐÓI Ở NHÓM 
DÂN TỘC THIỂU SỐ

BÀI 2CÁC HOẠT ĐỘNG Trợ GIÚp 
CỦA NHÂN VIêN CÔNG TÁC 

XÃ HỘI TrƯỚC VÀ TrONG 
kHI XẢY rA THIêN TAI

BÀI 2
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   Hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa thảm họa do thiên tai xảy ra, kỹ năng ứng phó với thiên 
tai, ví dụ: nguyên tắc an toàn, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng cứu giúp người, v.v.

			Xây dựng ý thức lập kế hoạch và thực hiện chương trình giáo dục về thiên tai và phòng chống 
thiên tai trong cộng đồng có tham khảo ý kiến của người dân trong cộng đồng. 

Tùy từng địa bàn, tùy từng nhóm dân dễ bị tổn thương, nhân viên CTXH có thể xây dựng và tiến 
hành các nội dung, phương pháp  tuyên truyền, giáo dục khác nhau.

Phillipines một quốc gia luôn phải hứng chịu những trận bão rất lớn hàng năm, song do làm tốt 
công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng về phòng chống, ứng phó với thiên tai với những nội 
dung  về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và bằng nhiều cách khác nhau nên họ đã giảm được 
những tổn thất rất nhiều do bão lụt gây ra.

1.2.  Thành lập, chuẩn bị sẵn mạng lưới hỗ trợ 

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của phòng, chống thiên tai là thực hiện theo phương 
châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện – vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ 
(Luật Phòng, chống thiên tai 2013, Điều 4). Vì vậy, việc chuẩn bị và thành lập các mạng lưới, các tổ 
chức, hội nhóm là vô cùng quan trọng trong việc phòng chống, thiên tai. Các mạng lưới này có thể 
bao gồm: Dân quân tự vệ; quân đội, công an tại địa phương trợ giúp; lực lượng nòng cốt trong sơ 
tán người, phương tiện; lực lượng cứu hộ, cứu nạn; lực lượng đảm bảo an toàn an ninh, trật tự khi 
có thiên tai; lực lượng tình nguyện cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ, v.v.

Các nhóm này cần phải được đào tạo bài bản để giúp đỡ các cá nhân, gia đình và các tổ chức đối 
phó với các sự kiện căng thẳng, tổn thương. 

Nhân viên CTXH đóng vai trò quan trọng trong việc vận động, kết nối và thành lập các tổ, nhóm, 
mạng lưới này cũng như việc hướng dẫn, cung cấp thông tin và điều phối sự phối kết hợp của các 
nhóm khi xảy ra thiên tai. Với những nhóm chuyên môn có sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan, 
ban ngành khác (công an, bộ đội,…), nhân viên CTXH cũng cần nắm rõ thông tin để có thể kết nối, 
huy động khi cần.

1.3.  Cung cấp thông tin cho cộng đồng 

Một trong những vai trò quan trọng của nhân viên CTXH là cập nhật tin tức kịp thời cho đối 
tượng trợ giúp. Vai trò này càng đặc biệt quan trọng trong công tác ứng phó, phòng chống thiên 
tai, thảm họa. 

Nhân viên CTXH cần thường xuyên cập nhật các thông tin dự báo về thiên tai và kịp thời truyền 
tải đến người dân trong cộng đồng. Những thông tin mang tính hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban 
phòng chống thiên tai và chính quyền các cấp cũng cần được cập nhật thường xuyên, giúp người 
dân chủ động trong việc lập kế hoạch cho cá nhân và gia đình họ. Những chỉ dẫn về cách thoát 
nạn, cách trú ẩn an toàn, những địa chỉ tạm lánh, hành động trong trường hợp khẩn cấp, cách thức 
tìm kiếm sự hỗ trợ, phương thức ứng cứu, v.v là vô cùng quan trọng đối với người dân cộng đồng, 
đặc biệt là những nhóm người yếu thế như trẻ em, người già, phụ nữ.

2
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Hỗ Trợ CỘNG ĐồNG TrONG TrƯờNG Hợp THIêN TAI kHẩN Cấp

2
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Bên cạnh đó, nhân viên CTXH cũng cần cung cấp thông tin cho người dân trong cộng đồng về các 
cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong cộng đồng để các 
nạn nhân tổn thương có thể biết cách tiếp cận và đề nghị trợ giúp khi thiên tai xảy ra.

1.4.  Tham gia vào ban phòng chống thiên tai 

Nhân viên CTXH cần tham gia tích cực trong tổ chức này để sẵn sàng có những tâm thế trợ giúp 
khi thiên tại, thảm họa xảy ra. Việc trực tiếp tham gia vào ban chỉ đạo, phòng chống thiên tai sẽ 
giúp nhân viên CTXH có điều kiện cập nhật thông tin kịp thời, từ đó có thể tuyên truyền cho người 
dân. Đồng thời, nhân viên CTXH cũng sẽ có điều kiện trao đổi trực tiếp với cán bộ từ các lĩnh vực 
chuyên môn khác để có kế hoạch tổng thể, phù hợp trong việc hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra.

Dưới đây là một số gợi ý cụ thể cho việc hướng dẫn ứng phó khi thiên tai, thảm họa xảy ra (trích 
dẫn tài liệu làm việc với nhóm và cộng đồng của CFSI- ASI- ULSA- MOLISA):

	 •	 	Thống	nhất	về	thành	viên	gia	đình	sẽ	chăm	sóc	trẻ	em	hoặc	người	lớn	tàn	tật	trong	thời	gian	
khẩn cấp. Giao trách nhiệm đối với người tắt điện hoặc các tiện ích có thể tạo ra các vấn đề 
trong một tình huống khẩn cấp, ví dụ như bình ga cần phải được tắt.

	 •	 	Thống	nhất	nơi	gặp	gỡ	chung,	nơi	mà	các	 thành	viên	trong	gia	đình	có	thể	tìm	đến	trong	
trường hợp bị lạc nhau.

	 •	 	Dự	trữ	một	“hộp	đựng	đồ	khẩn	cấp,	bao	gồm	thực	phẩm	và	nước	(thường	xuyên	bổ	sung	vì	
nước có thể bị hỏng và nhiễm vi khuẩn sau khi lưu trữ lâu dài), đèn pin và pin dự trữ, quần áo 
và, bộ đồ sơ cấp cứu, bật lửa, khăn ấm, tài liệu quan trong,, v.v. Để hộp đồ khẩn cấp này tại vị 
trí nhất định, dễ tiếp cận để khi xảy ra thiên tai có thể mang theo.

	 •	 	Phối	hợp	tổ	chức	các	cuộc	diễn	tập	khẩn	cấp	thường	xuyên	trong	trường	hợp	có	hỏa	hoạn,	
động đất và các sự kiện tương tự. 

	 •	 	Tập	huấn	cho	dân	cư,	các	gia	đình	về	kỹ	năng	ứng	phó	với	thiên	tai	thảm	họa	tự	nhiên,	ví	dụ,	
phải làm gì khi bị lũ đến, bị kẹt trong đám cháy, trong thang máy của tòa cao ốc hoặc ngôi nhà.

	 •	 	Hướng	dẫn	dự	trữ	các	vật	liệu	thích	hợp	trong	nhà	để	sử	dụng	khi	cần,	ví	dụ	như	bình	chữa	
cháy trong trường hợp khẩn cấp và một cuộn dây thừng dài  phòng cho sự cố cháy, và các tình 
huống tương tự. 

2. Các hoạt động can thiệp, trợ giúp khi xảy ra thiên tai

2.1.  Hỗ trợ khẩn cấp đối với cá nhân và gia đình 

1.1 . Đánh giá nhanh vấn đề

Ngay khi có thảm họa thiên tai xảy ra ở địa phương, nhân viên CTXH phải nhanh chóng đánh giá 
nhanh vấn đề để nhận diện các đối tượng cần được hỗ trợ khẩn cấp và mức độ tổn thương của các 
đối tượng này.
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Thu thập thông tin:

Nhân viên CTXH cần tiến hành thu thập thông tin rất nhanh, 
trong vòng 24 giờ ngay khi thảm họa xảy ra nhằm nhận biết các 
vấn đề đang xảy ra với các cá nhân, các nhóm dân cư trong cộng 
động và đánh giá mức độ tổn thương của họ.

Nhân viên CTXH nên tiếp cận đến các hộ gia đình, các đối tượng 
có những yếu tố dễ bị tổn thương như đã đề cập ở trên và sử 
dụng những kỹ năng như quan sát, lắng nghe, trò chuyện để 
thu thập những thông tin như: 

	 •	 Cá	nhân,	gia	đình	đang	đối	mặt	với	vấn	đề	gì?	

	 •	 Mức	độ	về	hậu	quả	do	thảm	họa	thiên	tai	gây	ra?	

	 •	 	Trong	gia	đình	có	thanh	niên	hay	người	lớn,	đàn	ông	không	
hay	chỉ	có	trẻ	em	và	người	già?

	 •	 	Gia	đình	có	những	kinh	nghiệm	gì	để	ứng	phó	với	tình	huống	khẩn	cấp/	thảm	hoạ	thiên	tai?	

	 •	 	Khả	năng	tiếp	cận	của	gia	đình	với	lương	thực,	chăm	sóc	y	tế,	nơi	trú	ẩn	tạm	thời…như	thế	
nào?	v.v.

Những thông tin trên sẽ rất hữu ích đối với nhân viên CTXH để chuẩn bị về tâm thế và phương 
pháp trợ giúp cá nhân và gia đình ứng phó với thảm hoạ thiên tai khẩn cấp. 

Nhận diện vấn đề: 

Khi xác định tình hình khẩn cấp,  nhân viên CTXH cần chú ý quan sát và thu nhận thông tin về 
những yếu tố khác nhau, ví dụ như sau:

	 •	 	Trong	gia	đình	có	ai	cần	giải	cứu	ngay	không?	Ai	đang	bị	thất	lạc	hay	mắc	kẹt	hoặc	đang	trong	
tình	trạng	nguy	hiểm?	

	 •	 	Có	ai	bị	tổn	thương	về	thể	chất,	bị	thương	nặng	và	cần	hỗ	trợ	y	tế	khẩn	cấp	không?	Hãy	quan	
sát	xem	họ	có	những	vết	thương	trên	cơ	thể,	vết	bầm	tím	hay	đi	lại	khó	khăn	không?

	 •	 	Có	ai	bị	tổn	thương	về	tinh	thần	không?	Hãy	quan	sát	xem	ai	trong	gia	đình	tỏ	ra	thất	thần,	đờ	
đẫn,	đau	buồn,	khóc	lóc…?

	 •	 Tình	hình	thiếu	quần	áo,	lương	thực,	chăn	màn,…	của	gia	đình	ra	sao?

	 •	 Những	ai	cần	được	đặc	biệt	chú	ý	để	được	bảo	vệ	khỏi	tình	trạng	phạm	tội	và	bạo	lực?

	 •	 	Bản	thân	cá	nhân	và	gia	đình	họ	đã	có	nguồn	lực	gì	để	ứng	phó	với	tình	trạng	khẩn	cấp	này?	Ví	
dụ, họ có họ hàng, người thân, bạn bè, hàng xóm hỗ trợ không; hay kinh tế gia đình có khá giả 
không, v.v.

Lưu ý

  Không được cố tình khai 
thác những thông tin mà đối 
tượng không muốn trả lời; 

  Không được hỏi những câu 
hỏi làm đối tượng cảm thấy 
bị xúc phạm;

  Đảm bảo bí mật thông tin cá 
nhân của đối tượng;

  Tôn trọng yếu tố văn hóa, tín 
ngưỡng trong khi giao tiếp 
với đối tượng.
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Trong quá trình thu thập thông tin, nhân viên CTXH có thể sử dụng các kỹ năng khác nhau như nói 
chuyện hay quan sát để nhận diện những phản ứng thường gặp ở một số cá nhân khi họ phải đối 
mặt với thảm họa thiên tai xảy ra, ví dụ như:

Cảm xúc
•	 Lo	lắng,	sợ	hãi
•	 Sốc
•	 Đau	buồn
•	 Tức	giận

Sinh lý
•	 	Tổn	 thương	 thân	 thể	 (chảy	máu,	 bầm	 tím,	 gẫy	

xương,…)
•	 Đói,	thiếu	ăn
•	 Nơi	trú	ngụ	không	an	toàn

Hành vi
•	 Dễ	xung	đột	với	người	khác
•	 Né	tránh	giao	tiếp
•	 Thờ	ơ	với	những	người	khác
•	 	Mất	đi	sự	quan	tâm,	hứng	thú	với	những	

hoạt động 

Nhận thức
•	 	Mất	ý	thức,	không	nhận	thức	rõ	ràng	về	những	

sự việc đang xảy ra
•	 	Rất	 khó	 khăn	 tập	 trung	 vào	 một	 vấn	 đề	 nhất	

định
•	 Bị	ám	ảnh	bởi	thiên	tai,	hoang	tưởng,…
•	 Mất	hay	giảm	trí	nhớ,	v.v.

Nếu đối tượng là trẻ em, nhân viên CTXH cần quan sát những biểu hiện sau:

	 •	 Cảm	giác	sợ	hãi,	hoảng	loạn

	 •	 Cảm	giác	bị	bỏ	rơi.

	 •	 Cảm	giác	bị	tách	biệt,	ly	tán

	 •	 Cảm	giác	bị	mất	mát.

Do đó, khi tiếp xúc với trẻ em, nhân viên CTXH cần phải:

	 •	 	Khuyến	khích	trẻ	em	có	thể	nói	ra	bằng	lời	những	cảm	giác	và	mối	quan	tâm	của	chúng;	có	thể	
gợi mở để trẻ nói ra những phản ứng về cảm xúc có thể có như: Lo lắng, sợ hãi, đau buồn…

	 •	 Hãy	để	cho	trẻ	dẫn	dắt	câu	chuyện,	nghĩa	là	phải	thấu	hiểu	và	hãy	lắng	nghe	những	gì	trẻ	nói.

	 •	 Sử	dụng	cách	nói,	ngôn	ngữ	phù	hợp	với	từng	giai	đoạn	phát	triển	của	trẻ.

	 •	 	Khi	nói	chuyện	với	vị	thành	niên,	bạn	hãy	sử	dụng	cách	nói	thể	hiện	sự	tôn	trọng	những	cảm	
giác và mối quan tâm của chúng.

Đánh giá mức độ bị tổn thương: 

Từ những thông tin thu thập được, nhân viên CTXH cần phải đưa ra ngay kết luận đánh giá về mức 
độ tổn thương về cả vật chất, thể chất và tinh thần của cá nhân trước khi đưa ra giải pháp can thiệp. 
Sẽ có ba cấp độ kết quả thu được từ tiến trình đánh giá này:

	  Mức độ tổn thương cao: Ví dụ, cá nhân bị mất nhà cửa, mất người thân, bị thương nặng, có 
biểu hiện khủng hoảng tâm lý như sợ hãi, lo âu quá mức,…Họ cần được hỗ trợ khẩn cấp ngay.
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	  Mức độ tổn thương trung bình: Ví dụ, nhà cửa có hư tổn nhưng vẫn sử dụng được, bản thân và 
thành viên trong gia đình có bị tổn thương nhưng không đe dọa tính mạng,…Họ cần được hỗ 
trợ càng sớm càng tốt;

	  Mức độ tổn thương thấp hoặc không bị tổn thương: Những đối tượng này được đưa vào giai 
đoạn hỗ trợ phục hồi sau thảm họa.

Việc đánh giá mức độ tổn thương giúp cho nhân viên CTXH và các cơ quan chức năng có kế hoạch 
và hành động cứu ứng kịp thời và đúng đối tượng và phù hợp với nội dung và mức độ tổn thương, 
mất mát.

3. Các hoạt động trợ giúp khẩn cấp đối với cá nhân và gia đình
  
Hỗ trợ khẩn cấp được áp dụng cho cá nhân và gia đình bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất và 
tâm lý (bị khủng hoảng tâm lý). 

3.1 Trợ giúp cá nhân bị tổn thương thể chất nghiêm trọng

Các thảm họa thiên tai thường gây ra thiệt hại lớn về người, đặc biệt đối với nhóm yếu thế như trẻ 
em, người già, người khuyết tật,…. Việc đầu tiên mà nhân viên CTXH cần làm là đảm bảo an toàn 
tính mạng và duy trì sự sống họ. 

Đảm bảo sự an toàn và chăm sóc ban đầu về y tế: Trước hết, cần phối hợp với các cá nhân có khả 
năng để đưa người bị thương ra khỏi nơi nguy hiểm, nhanh chóng phát hiện những người bị 
thương nặng cần phải được cấp cứu kịp thời. Nếu nhân viên CTXH có khả năng chuyên môn về sơ 
cứu, thì cần tiến hành ngay việc kiểm tra đường thở, khả năng thở, kiểm tra mạch và kiểm tra xem 
máu có chảy nhiều không, mức độ nguy hiểm của các tổn thương thể chất để tiến hành sơ cứu 
theo quy trình sơ cấp cứu cơ bản.

Nếu không có chuyên môn sơ cứu cần nhanh chóng gọi ngay cán bộ cứu thương khẩn cấp hoặc 
chuyển gửi nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất. Lưu ý, hãy nắm bắt rất cụ thể về nhu cầu và tình 
trạng tổn thương thể chất của họ để thông báo trường hợp ca cho nhân viên y tế.

Cung cấp lương thực, nước sạch và vệ sinh, quần áo tối thiểu hoặc chăn ấm để giúp họ duy trì sự 
sống; hướng dẫn họ cách thức vệ sinh cá nhân trong tình huống khẩn cấp (ví dụ đang bị ngập lụt 
hoàn toàn) để giảm tình trạng truyền nhiễm các bệnh lây qua đường hô hấp, tiêu hóa,… và giảm 
khả năng tiếp xúc với nguồn lây mầm bệnh do sự phóng uế bừa bãi hoặc sự ô nhiễm của môi 
trường gây ra. 

3.2 Hỗ trợ cá nhân xử lý khủng hoảng

Khi xảy ra thiên tai thảm họa, không ít cá nhân bị khủng hoảng tâm lý do mất mát, sợ hãi - nhất là 
trẻ em, người già. Các khủng hoảng cơ bản thường gặp như hoảng loạn, đau khổ, chán chường, 
điên loạn, không muốn sống nữa, đờ đẫn,… 

Khi đó, nhân viên CTXH cần sử dụng nhiều kỹ năng giao tiếp, xử lý khủng hoảng để tiếp cận và trợ 
giúp họ. Hãy quan sát, nói chuyện, động viên để tiếp cận và tìm hiểu, giúp họ biểu lộ cảm xúc và 
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giúp đối tượng vượt qua cảm giác đau buồn, mất mát hay sợ hãi để họ cảm thấy dễ chịu hơn ngay 
sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp. 

Trong khi trò chuyện với đối tượng bị khủng hoảng tâm lý khẩn cấp, nhân viên CTXH cần thực hiện 
những kĩ thuật sau để giúp đối tượng cảm thấy bình tĩnh trở lại như: 

	 Giữ giọng nói của bạn thật bình tĩnh và nhẹ nhàng.

	 Hãy giao tiếp bằng ánh mắt thân thiện và thấu hiểu, phù hợp với văn hóa.

	  Nói với họ rằng rằng bạn đang ở cùng họ và họ đang được an toàn để giúp họ cảm thấy yên tâm.

	 Giúp họ lấy lại bình tĩnh hơn, giảm sự sợ hãi qua một số kỹ thuật. Hãy nói vói họ hãy:

  o Đặt chân xuống sàn nhà.

  o Chạm các ngón tay hay bàn tay vào dái tai của họ.

  o  Hướng chú ý vào những thứ ở xung quanh họ, và hỏi họ đã nghe thấy và nhìn thấy những gì.

	 Khuyến khích họ tập trung thở và thở một cách từ từ,…

Sau khi đối tượng đã trở nên bình tĩnh hơn, nhân viên CTXH cần giúp 
đỡ họ nhìn nhận vấn đề đang diễn ra, giúp họ chia sẻ, đưa ra các nhu 
cầu họ cần ngay bây giờ và những gì có thể chờ đợi sau đó. Hãy trao 
đổi xem họ có khả năng tự giải quyết được điều gì dù là rất nhỏ...

	 •	 	Liệu	họ	có	thể	tìm	kiếm	sự	hỗ	trợ	từ	họ	hàng,	bạn	bè,	người	thân	
nào	trong	tình	huống	hiện	tại?	

	 •	 	Hướng	dẫn	họ	một	số	công	việc	cơ	bản	cần	làm	như	cách	thức	để	
đăng kí để nhận viện trợ nhu yếu phẩm, cách khử trùng nước bẩn 
để có nước sạch,…

	 •	 	Khuyến	khích	họ	sử	dụng	cách	giải	quyết	vấn	đề	theo	hướng	tích	
cực để đương đầu với khủng hoảng, tránh sử dụng phương thức 
tiêu cực như uống rượu, hút thuốc, bạo lực, thờ ơ với các hoạt 
động vệ sinh cá nhân, ngủ quá nhiều… hoặc làm việc đến mức 
kiệt sức, không nghỉ ngơi

Trong quá trình làm việc với cá nhân có khủng hoảng tâm lý, nhân viên CTXH cần lắng nghe, chia 
sẻ, thấu hiểu với những trải nghiệm về mất mát, thảm họa; khích lệ họ tìm giải pháp vượt qua 
khủng hoảng. Có thể xem xét một số gợi ý về cách trao đổi như sau:

	  “Điều này chắc hẳn rất khó khăn với anh/ chị.”

	  “Tôi không thể tưởng tượng được đối với bạn nó là như thế nào.”

	  “Chị cứ khóc cho nhẹ bớt”

			“Anh/chị	muốn	tôi	có	thể	làm	được	cho	anh	chị	bây	giờ?”

Lưu ý

  Sau khi thực hiện 
những kỹ thuật hỗ 
trợ khủng hoảng mà 
không trấn an được 
đối tượng, NVXH cần 
nghĩ đến việc chuyển 
gửi ngay đối tượng đến 
Trung tâm CTXH nơi có 
cán bộ tham vấn tâm lý 
chuyên nghiệp.
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Nhân viên CTXH không nên nói những câu nói như:

	  “Tôi biết bạn cảm thấy như thế nào.”

	  “Hãy nói về một vấn đề khác nhé.”

	   “Thật là tốt vì bạn vẫn còn sống.”

	  “Thật tốt vì không còn ai chết nữa.”

Đối với đối tượng trẻ em, nhân viên CTXH cần phải:

	 •	 	Khuyến	khích	trẻ	em	có	thể	nói	ra	những	cảm	xúc	đang	diễn	ra	như	lo	lắng,	sợ	hãi,	buồn	bã…	
và  điều mà các em mong muốn.

	 •	 	Hãy	để	cho	trẻ	chia	sẻ,	cần	thấu	hiểu	và	hãy	lắng	nghe	những	gì	trẻ	nói.

	 •	 	Sử	dụng	cách	nói,	ngôn	ngữ	phù	hợp	với	đặc	điểm	lứa	tuổi	của	trẻ.

	 •	 	Khi	nói	chuyện	với	vị	thành	niên,	bạn	hãy	sử	dụng	cách	nói	thể	hiện	sự	tôn	trọng	những	cảm	
giác và mối quan tâm của các em.

3.3 Trợ giúp  cá nhân, gia đình nạn nhân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ 

Trong trường hợp, nhu cầu của đối tượng vượt quá khả năng hỗ trợ của nhân viên CTXH, cần khẩn 
trương thực hiện việc kết nối, chuyển gửi đối tượng đến các dịch vụ hỗ trợ sẵn có tại địa phương. 

Sau đây là quy trình và kỹ năng cơ bản giúp NVXH thực hiện công tác kết nối, chuyển gửi:

	  Tư vấn với đối tượng về các dịch vụ sẵn có và giúp họ đưa 
ra quyết định lựa chọn dịch vụ (kể tên các dịch vụ sẵn có, 
nói rõ mục đích và đối tượng của dịch vụ, nội dung dịch 
vụ, điều kiện/ cách thức tiếp cận dịch vụ…);

	  Liên hệ đến cơ sở cung cấp dịch vụ và cung cấp thông tin 
về đối tượng cho người cung cấp dịch vụ;

	  Giúp đối tượng tiếp cận đến nơi cung cấp dịch vụ nếu cần 
thiết;

	  Theo dõi cá nhân, gia đình nạn nhân có tiếp cận được 
sự	trợ	giúp/	dịch	vụ	không?	Dịch	vụ/	sự	trợ	giúp	có	chất	
lượng	không?	

	  Chú ý phản ánh cho cơ sở cung cấp dịch vụ/ sự trợ giúp về 
nhu cầu và mức độ hài lòng với dịch vụ được cung cấp;

	  Tiếp tục hỗ trợ đối tượng giải quyết các vấn đề còn tồn tại 
trong và sau khi dịch vụ hỗ trợ kia kết thúc.

	  Cần phải lưu ý cập nhật thông tin về các loại hình trợ giúp/
dịch vụ để có thể giới thiệu cho gia đình nạn nhân tiếp cận 
dễ dàng và thuận tiện.

Lưu ý

  Phải luôn tìm hiểu nguồn 
lực, dịch vụ sẵn có tại địa  
phương.

  Phải có danh sách cập nhật 
về các dịch vụ bao gồm cả 
địa chỉ và người liên hệ.

  Phải luôn duy trì mối quan hệ 
thường xuyên với người cung 
cấp dịch vụ.

  Phản ánh kịp thời cho đơn vị 
cung cấp dịch vụ về nhu cầu 
cần hỗ trợ trong thảm họa 
thiên tai.

  Sẵn sàng phối hợp với đơn 
vị cung cấp dịch vụ để hỗ trợ 

đối tượng.
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Tình huống minh họa  

Trong cuộc trò chuyện này, bạn đến bên cạnh một người phụ nữ đang đứng bên ngoài đống đổ nát của 
một tòa nhà bị đổ. Cô ấy đang khóc và cả người cứ run lên, mặc dù bề ngoài cô ấy không có vẻ gì là bị 
thương cả. 

Bạn: Chào chị, tên tôi là…Tôi là nhân viên CTXH, tôi đang làm việc cho tổ chức…..Tôi có thể nói 
chuyện	với	chị	được	không?

Người phụ nữ: Thật là khủng khiếp! Tôi đang định đi vào tòa nhà đó khi nó bắt đầu rung! Tôi không 
hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa!

Bạn: Vâng, đó là một trận động đất và tôi có thể tưởng tượng là nó khủng khiếp đến thế nào. Tên chị 
là	gì?

Người phụ nữ: Tôi là Salem. Tôi sợ lắm [người cô ấy run lên và cô ấy khóc]. Tôi đã tự hỏi bản thân là 
tôi	có	nên	đi	vào	đó	và	cố	gắng	tìm	kiếm	đồng	nghiệp	của	mình	không?	Tôi	không	biết	là	họ	có	ổn	
không nữa.

Bạn: Chị Salem, tôi hiểu là chị đang rất sợ hãi và lo lắng cho đồng nghiệp của mình ở trong đó. Hiện 
nay đội cứu nạn đang rất nỗ lực tìm kiếm và giúp đỡ những người bị kẹt ở đó. Nếu chị đi vào đó bây 
giờ sẽ không an toàn cho chị. Nếu chị muốn, chúng ta có thế lại đằng kia nói chuyện. Chị có muốn 
như	vậy	không?

Người phụ nữ: Vâng [Bạn di chuyển đến chỗ yên tĩnh hơn và ở cách nơi tòa nhà bị đổ không xa lắm, có 
thể ở ngay gần chỗ những người cứu hộ và chăm sóc y tế đang làm việc]

Bạn:	Tôi	lấy	cho	chị	một	chút	nước	uống	nhé?	[Nếu	có	thể,	hãy	đề	nghị	rằng	bạn	sẽ	lấy	cho	họ	thứ	gì	
đó khiến cho họ thoải mái mà lại thiết thực như nước uống hay một cái chăn mỏng]

Người phụ nữ: Tôi chỉ muốn ngồi đây một lúc thôi.

[Bạn ngồi cạnh người phụ nữ đó và giữ yên lặng trong vòng 2-3 phút, cho tới khi cô ấy bắt đầu trò chuyện 
trở lại]

Người phụ nữ: Tôi cảm thấy thật khủng khiếp! Tôi nên ở đó và giúp đỡ mọi người!

Bạn: Tôi có thể hiểu được điều đó. 

Người phụ nữ: Tôi đã chạy ra ngoài. Nhưng tôi cảm thấy thật tồi tệ với những người khác!

Bạn: Thật khó để biết phải làm gì trong những tình huống như vậy. Nhưng có vẻ như chị đã phản ứng 
rất tốt theo bản năng đó là chạy ra khỏi tòa nhà đó, nếu không chắc hẳn chị đã bị thương.

Người phụ nữ:	Tôi	thấy	họ	đưa	một	thi	thể	ra	khỏi	đống	đổ	nát.	Tôi	nghĩ	đó	là	bạn	mình.[khóc]

Bạn: Tôi rất tiếc. Đội cứu hộ đang cố gắng, chúng ta sẽ biết những người ở trong tòa nhà đó hiện ra 
sao sớm thôi.

[Cuộc trò chuyện tiếp tục trong khoảng 10 phút nữa, bạn lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ và hỏi 
cô ấy về những gì cô ấy cần và quan tâm. Cuộc trò chuyện có thể sẽ kết thúc như sau:]

Người phụ nữ: Tôi cần biết rằng mọi người trong gia đình mình vẫn ổn nhưng tôi đã mất điện thoại 
khi trận động đất bắt đầu và tôi không biết sẽ về nhà bằng cách nào.

Bạn: Tôi có thể giúp chị gọi về nhà và sau đó chúng ta có thể tìm ra cách làm thế nào để chị có thể 
về nhà nhé.

Người phụ nữ: Cảm ơn. Điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều.
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Thông qua cuộc trò chuyện ở ví dụ trên đây, có thể thấy người trợ giúp  đã:

	 Giới thiệu bản thân (tên, làm gì, cho cơ sở nào…); 

	 Hỏi người đó liệu họ có muốn trò chuyện không;

	 Nói chuyện với người đó một cách lắng nghe, tôn trọng;

	  Bảo vệ người bị khủng hoảng khỏi nguy cơ tổn thương thêm bằng cách đưa họ đến nơi an 
toàn hơn;

	  Làm cho người bị khủng hoảng/ căng thẳng cảm thấy dễ chịu hơn (ví dụ như lấy cho họ một 
chút nước);

	 Kiên nhẫn lắng nghe; và ở gần người đó, nhưng không buộc họ phải trò chuyện với bạn;

	 Phản hồi lại rằng cách họ hành động là phù hợp;

	 Nhận diện những nhu cầu và mối quan tâm của họ;

	 Đề nghị giúp đỡ người đó liên lạc với người nhà.

3.4.  Hỗ trợ khẩn cấp đối với cộng đồng

3.4.1.Đánh giá nhanh vấn đề

Thu thập thông tin của cộng đồng về tình hình khủng hoảng do thảm họa thiên tai khẩn cấp gây ra 
Khi xảy ra thảm họa, mọi thứ thường rất hỗn loạn và thường yêu cầu đội giúp đỡ có những hành 
động khẩn cấp trước hết để đảm bảo an toàn tính mạng, nhu cầu sống còn của người dân trong 
cộng đồng, sau đó mới là những sự trợ giúp khác. Vì vậy, ở bất cứ nơi đâu khi xảy ra thảm họa thiên 
tai khẩn cấp, bạn cần có đầy đủ thông tin sau đây.

Các loại thông tin chung liên quan tới thiên tai, thảm họa cần thu thập, ví dụ: 

	 •	 Điều	gì	đang	xảy	ra	trong	cộng	đồng?

	 •	 Nó	xảy	ra	khi	nào	và	ở	đâu?	Nơi	nào	trong	cộng	đồng	bị	tổn	thất	nặng	nề?

	 •	 	Quy	mô	và	mức	độ	thiệt	hại?	 (Ví	dụ:	Những	cộng	đồng	nào	bị	ảnh	hưởng	chính	và	đâu	 là	
những	người	dễ	bị	tổn	thương	nhất	trong	số	họ?)

	 •	 	Tổng	quan	tình	hình	(Ví	dụ:	Tình	trạng	các	trường	học,	bệnh	viện,	đường	xá,	nhà	cửa,	nước,	hệ	
thống	thoát	nước)?

Thông tin về những dịch vụ và sự trợ giúp sẵn có, ví dụ:

	 •	 	Nhóm	dân	cư	nào	đang	phải	di	tản,	ai	là	những	người	tiếp	nhận	họ	và	mối	liên	hệ	giữa	họ	ra	
sao?	Quan	hệ	giữa	cộng	đồng	phải	di	tản	và	cộng	đồng	tiếp	nhận	họ	như	thế	nào?

	 •	 	Ai	đang	cung	cấp	những	nhu	cầu	cơ	bản	như	chăm	sóc	y	tế	khẩn	cấp,	thức	ăn,	nước	uống,	chỗ	
ở	tạm	thời	cho	dân	cư	bị	thiên	tai?
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	 •	 Cơ	quan/tổ	chức	nào	chịu	trách	nhiệm	tìm	kiếm	cá	nhân,	thành	viên	trong	gia	đình	bị	thất	lạc?

	 •	 Người	dân	có	thể	tiếp	cận	những	dịch	vụ/	sự	trợ	giúp	ở	đâu	và	bằng	cách	nào?

	 •	 	Có	những	ai/	tổ	chức	nào	đang	trợ	giúp	cộng	đồng?	Họ	cung	cấp	những	dịch	vụ	gì	và	hoạt	
động	trên	lĩnh	vực	nào?	Họ	có	những	năng	lực	gì	để	mở	rộng	hoạt	động	cứu	trợ?

	 •	 	Những	thành	viên	trong	cộng	đồng	có	tham	gia	vào	các	hoạt	động	ứng	cứu	này	hay	không?

Những thông tin liên quan đến sự an toàn và bảo vệ mạng sống cho cá nhân và cộng đồng, ví dụ: 

	 •	 	Những	mối	nguy	hiểm	nào	có	thể	sẽ	tiếp	tục	xảy	ra	ở	nơi	vừa	xảy	ra	thảm	họa	thiên	tai	(ví	dụ:	
Có những nhóm người trấn cướp, chập cháy điện, sập nhà, sạt lở đất, bom mìn hay cơ sở hạ 
tầng	bị	phá	hủy?,…)

	 •	 	Nơi	xảy	ra	thảm	họa	thiên	tai	khẩn	cấp	đó	có	bị	cấm	ra	vào	hay	không?	(có	thể	ở	đó	không	an	
toàn	hoặc	nơi	đó	bạn	không	được	phép	ra	vào?)

Phương pháp và nguồn để thu thập thông tin:

	  Quan sát nhanh tình hình dân cư và các vùng bị ảnh hưởng nặng để thu thập thông tin tức 
thời; các biểu hiện của thái độ, hành vi và những hành động thực tế của người dân khi thảm 
họa thiên tai xảy ra. 

	  Ghi chép thực địa: Nhân viên CTXH đi xuống thực địa nơi xảy ra thảm họa thiên tai và có thể sử 
dụng phương pháp đánh giá nhanh (PRA) như thảo luận nhóm nhỏ, lập bản đồ hậu quả của 
thảm họa, khảo sát theo lát cắt, cây vấn đề, phân tích sinh kế,… để thu thập thông tin chuyên 
sâu hơn theo từng loại thông tin (như đã nêu ở trên). 

	  Cập nhật thông tin qua các phương tiện thông tin đại đài truyền hình, truyền thanh, báo 
viết,….

	  Hỏi chuyện trực tiếp người dân tại cộng đồng.

	  Phỏng vấn lãnh đạo chính quyền và các đơn vị có liên quan phòng, chống thảm họa thiên tai.

	  Trao đổi với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động cứu trợ 
khẩn cấp tại địa phương khi thảm họa xảy ra.

	  Đọc các báo cáo nhanh (cập nhật theo giờ/ ngày) và các tài liệu có liên quan về tình hình 
thảm họa.

	  Thảo luận với các đồng nghiệp và các đối tác khác về những thông tin ban đầu thu thập được 
(từ nguồn thông tin thứ cấp hoặc thông tin điều tra) để nhận được các thông tin phản hồi qua 
đó đối chiếu so sánh để có những thông tin phản ánh khách quan, chính xác và kịp thời về 
thảm họa của cộng đồng.
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3.4.2. Nhận diện vấn đề của cộng đồng do thảm họa khẩn cấp gây ra

Tại nơi xảy ra thảm họa thiên tai khẩn cấp, cộng đồng có thể có rất nhiều vấn đề phải đối mặt. 
Thông thường, đó là:

	  Tình trạng tổn thương thể chất cũng như vật chất của người dân: Số người chết, số người bị 
thương, số người bị mất tích, số người bị mất nhà ở/ nơi cư trú, số người hiện đang phải ngủ 
ngoài trời, số người hiện không có lương thực/ thực phẩm/ nước uống để duy trì sự sống, số 
người cần phải sơ tán khẩn cấp,…

	  Tình trạng các nhóm dân cư bị cô lập do giao thông bị phá vỡ, bị ngập lụt do không kịp di 
tản,… số người bị kẹt, bị cô lập (sống trên mái nhà, bám trụ trên cây,…) đang bị đe dọa đến sự 
sống còn,…

	  Tình trạng của nhóm người dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết 
tật… trong khi xảy ra thiên tai. 

	  Tình trạng tổn thương của trẻ em bị thất lạc, mất cha mẹ, người chăm sóc.

	  Tình trạng thiệt hại về tài sản của người dân: Số nhà ở bị phá hủy hoàn toàn, số tài sản, gia súc, 
gia cầm, của cải, hoa màu, cây lâu niên, …bị chết, bị gẫy đổ, bị cuốn trôi, bị vùi lấp,...(quy mô 
và mức độ của hậu quả thảm họa thiên tai tác động đến tài sản của người dân,…)

	  Tình trạng mất an ninh như bạo lực, trấn lột, trộm cắp tài sản,…(cần đặc biệt lưu ý tới những 
nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân, người già cô 
đơn…)

	  Tình trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh như nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải 
sản,… bị phá hủy, bị thiệt hại (quy mô và mức độ thiệt hại) gây ảnh hưởng đến sinh kế của 
người dân.

	  Tình trạng vệ sinh môi trường bị ô nhiễm nặng nề: Ví dụ nước bị nhiễm bẩn, nhiễm mặn bởi 
ngập lụt; nước, không khí bị ô nhiễm bởi sự phân hủy của gia súc, gia cầm bị chết, bởi tình 
trạng người dân ở nơi sơ tán phóng uế bừa bãi,…. dẫn đến số người dân có nguy cơ phải đối 
mặt với vấn đề về sức khỏe và bị các dịch bệnh do thiên tai gây ra,…

	  Tình trạng cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng của cộng đồng bị phá hủy hoặc hư hại: 
Đường sá, cầu cống, kênh mương, đê điều, đập thủy lợi và các công trình dân dụng khác,…
(quy mô và mức độ thiệt hại).

	  Tình trạng hệ thống tiện ích và các dịch vụ công cộng bị phá huỷ (nhà máy điện và hệ thống 
tải điện, nhà máy nước và hệ thống cung cấp nước sạch, bưu điện, trạm y tế, trường học, nhà 
văn hoá hoặc những nơi tập trung thường xuyên của cộng đồng…)

	  Tình trạng người dân mất nhà cửa, việc làm, thiếu sinh kế, nghèo đói sau thảm họa thiên tai… 
buộc phải di cư hoặc chuyển đổi môi trường sinh kế.

	  Tình trạng đối với môi trường sinh thái: Vùng đất ở, đất canh tác bị biến dạng hoặc mất đất do 
sạt lở, lũ cuốn, sói mòn, ngập mặn,…; thảm thực vật, sinh cảnh bị phá hủy, làm mất nơi cư trú 
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của nhiều loại động vật,…có thể làm thay đổi sự phân bố cấu trúc quần xã của nhiều hệ sinh 
thái, sinh vật trong đó có con người.

3.4.3 Phân loại ưu tiên các vấn đề của cộng đồng

Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích nhanh những vấn đề hiện tại của cộng đồng, nhân viên 
CTXH cần phân loại ưu tiên các vấn đề để trợ giúp cộng đồng ngay lập tức. Thông thường, sự ưu 
tiên này dựa trên các tiêu chí lần lượt như sau:

			Thứ nhất, vấn đề liên quan tới tính mạng sống còn của cộng đồng dân cư. Ví dụ như sự di 
chuyển đến nơi an toàn;

	  Vấn đề liên quan tới thông tin về tình hình diễn biến thiên tai cũng như những vấn đề liên quan 
như những gì đang diễn ra, có thể sắp diễn ra để họ chuẩn bị về tâm lý (ví dụ như ở nơi xảy ra 
bão	lụt,	liệu	rằng	sẽ	tiếp	tục	có	bão	đổ	bộ	trong	những	ngày	tới	hay	không?	nguy	cơ	về	sạt	lở	
đất…).

	  Vấn đề an ninh và sự bảo vệ đối với nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em, trẻ vị thành niên, 
người đơn thân nuôi con, người khuyết tật, tâm thần,  phụ nữ, người già….

	  Vấn đề liên quan đến phục hồi như hệ thống cơ sở vật chất, nhà cửa, cơ sở hạ tầng, phục hồi 
sinh kế…

3.4.4. Triển khai các hoạt động khẩn cấp của nhân viên CTXH nhằm hỗ trợ cộng đồng bị thiên 
tai thảm họa

Nhân viên CTXH cần tham gia đội can thiệp khẩn cấp

Các hoạt động cụ thể như:

	 •	 Tìm	kiếm	và	cứu	hộ

	 •	 Sơ	cấp	cứu	(nếu	có	đủ	năng	lực	về	chuyên	môn)	

	 •	 Cảnh	báo	người	dân	các	mối	nguy	hiểm	do	thảm	họa	thiên	tai	gây	ra

	 •	 	Phối	hợp	cứu	trợ:	Sơ	tán	dân,	gia	súc,	đồ	đạc	và	tài	sản	văn	hóa,…ra	khỏi	những	vùng	có	nguy	
cơ bị thảm họa thiên tai, chuyển các đồ đạc có giá trị và vật dụng của dân và của công đến nơi 
an toàn,…

Tham gia đội đánh giá nhanh thiệt hại

Quá trình tham gia các hoạt động can thiệp khẩn cấp, nhân viên CTXH cần:

	 •	 Có	thái	độ	bình	tĩnh,	điềm	đạm,	thận	trọng,	nhưng	sáng	suốt	và	khẩn	trương.

	 •	 Nhạy	cảm	với	những	nhu	cầu	của	cộng	đồng	có	xem	xét	yếu	tố	văn	hóa	và	tôn	giáo.

	 •	 	Lắng	nghe,	 thấu	hiểu	khi	 tiếp	xúc	với	những	cá	nhân	và	nhóm	dễ	bị	 tổn	 thương	 trong	
cộng đồng.
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	 •	 	Chuẩn	bị	kỹ	lưỡng	những	trang	thiết	bị	nhu	yếu	phẩm,	dụng	cụ	bảo	hộ	an	toàn	cho	bản	thân	
khi tham gia vào đội cứu trợ (thức ăn, chỗ ở, áo phao…).

Các hoạt động đảm bảo an toàn tính mạng cho cộng đồng

Nhân viên CTXH có thể thực hiện những hoạt động khác nhau sau đây:

	 •	 Điều	phối	hoạt	động	can	thiệp	hỗ	trợ	cộng	đồng	hoặc	các	nhóm	đối	tượng	cần	trợ	giúp.

	 •	 	Trực	tiếp	cung	cấp	và	cấp	phát	hàng	cứu	trợ	cho	cộng	đồng,	đặc	biệt	chú	ý	tới	nhu	cầu	của	các	
nhóm yếu thế.

	 •	 	Hướng	dẫn	người	dân	sơ	tán,	đảm	bảo	có	môi	trường	an	toàn	để	trú	ngụ	an	toàn,	vệ	sinh	và	
sức khỏe cho cộng đồng trong thảm họa (tránh các tình trạng chen lấn xô đẩy của người dân, 
trộm cắp tài sản của các gia đình, ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh cộng đồng, thực phẩm an 
toàn…)

3.4.5 Hoạt động cung cấp, điều phối các dịch vụ cần thiết cho cộng đồng khi xảy ra thiên tai 
thảm họa

Nhân viên CTXH có vai trò quan trọng trong kết nối, điều phối sự trợ giúp, các dịch vụ, các nguồn 
lực trợ giúp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng bị thiên tai thảm họa. Bao gồm các hoạt động sau 
đây:

-   Hướng dẫn cộng đồng nhanh chóng sơ tán khẩn cấp đến khu vực an toàn hoặc có điều kiện sống 
tốt hơn nhằm đảm bảo an toàn về người và của, giảm thiểu sự rủi ro, mất mát do thảm họa thiên 
tai gây ra. Nhân viên CTXH cũng có thể tham gia quản lý trung tâm sơ tán, lập danh sách sắp xếp 
và chỉ định chỗ ở tạm cho từng cụm dân cư, hướng dẫn người dân nhanh chóng ổn định nơi ăn, 
ở tập trung hoặc nơi ở tạm.

-   Hướng dẫn người dân cách thức sơ cấp cứu và những vấn đề liên quan đến chăm sóc y tế ban 
đầu trong phạm vi khả năng có thể đảm nhận được, kết nối dịch vụ cho các đối tượng dễ bị tổn 
thương, báo cáo các trường hợp ca cho cán bộ y tế chịu trách nhiệm.

-   Chỉ dẫn cho cộng đồng cách thức chia sẻ và trợ giúp nhau để ai cũng có thể nhận được sự trợ 
giúp về thức ăn, nước uống, chỗ ở và những nhu cầu khẩn cấp khác; tránh tình trạng chen lấn, xô 
đẩy, tranh giành lẫn nhau; đặc biệt chú trọng đến việc tiếp cận dịch vụ của các nhóm dễ bị tổn 
thương.

-   Hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh và an toàn cả nơi bị thảm họa và nơi cư trú tạm thời. 
Hướng dẫn người dân thu gom rác thải, làm bếp và hố xí tạm thời hợp vệ sinh để đảm bảo an 
toàn vệ sinh và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước và lương thực, thực phẩm, phòng chống trộm 
cướp, bạo lực,…

-  Trợ giúp cộng đồng tiếp cận thông tin, dịch vụ tìm kiếm người thân, tài sản bị thất lạc…

-   Hướng dẫn các nhóm dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế (ở đâu và bằng cách nào) 
nhằm hạn chế thương vong và phòng ngừa dịch bệnh. Các dịch vụ y tế bao gồm các biện pháp 
chăm sóc sức khỏe ban đầu kết hợp với sự hỗ trợ đa lĩnh vực chính (nước sạch, vệ sinh, dinh 
dưỡng, lương thực và nhà ở an toàn…). Chú trọng chăm sóc y tế và vệ sinh phòng dịch để kiểm 
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soát các dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm,…trong và sau thảm họa nhằm giảm tỷ lệ tử vong và 
nhiễm bệnh của người dân,…

-   Hướng dẫn các nhóm dân tiếp cận được với dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu 
đảm bảo cung cấp một lượng lương thực tối thiểu cần thiết cho cộng đồng gặp khó khăn nhất, 
nhất là các nhóm dễ bị tổn thương khi thảm họa thiên tai xảy ra. Nhân viên CTXH có thể tham gia 
vào ban cấp phát lương thực của cộng đồng. Hỗ trợ cung cấp và cấp phát hàng cứu trợ theo nhu 
cầu cấp thiết của từng nhóm dân.

-   Hướng dẫn các nhóm dân tiếp cận được dịch vụ nước sạch khẩn cấp. Cung cấp một lượng nước 
uống sạch tối thiểu cho người dân là ưu tiên hàng đầu trong thảm họa thiên tai khẩn cấp, nhằm 
tăng cường sự sống và giảm tình trạng truyền nhiễm các bệnh lây qua đường hô hấp, giảm khả 
năng tiếp xúc với nguồn lây mầm bệnh của người dân do thiếu nước sạch và vệ sinh an toàn của 
cộng đồng khi có thảm họa thiên tai khẩn cấp xảy ra.

-   Kết nối các dịch vụ với các đơn vị khác để hỗ trợ nguồn lực cho cộng đồng. Tham gia quyên góp 
kinh phí, hàng hóa từ các đơn vị và những người hỗ trợ ở nơi khác. Viết báo cáo về nguồn kinh 
phí quyên góp được. Thu thập số liệu về những thiệt hại về người, tài sản, môi trường,…Đưa các 
thông tin số liệu vào các mẫu báo cáo, qua đó giúp cho các ban ngành của địa phương, các đối 
tác và tình nguyện viên khác có căn cứ tham khảo về các thông tin, số liệu liên quan đến quyết 
định hỗ trợ của họ.

Bên cạnh đó cần chú trọng hoạt động điều phối để nhằm tăng cường sự hợp tác giữa cộng đồng 
với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác khắc phục thảm họa và các hoạt động cứu 
trợ cộng đồng khẩn cấp. Bởi vì, nếu không có điều phối tốt thì sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh các 
nguồn lực, chồng chéo giữa các dịch vụ, xung đột lợi ích hoặc mất niềm tin giữa các bên liên quan, 
ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng.

Ngoài ra, có thể tham gia tuyển dụng và tổ chức điều phối hoạt động của những tình nguyện viên 
khác phục vụ cho những yêu cầu và mục đích hoạt động cứu trợ khác nhau theo nhu cầu của cộng 
đồng. Đặc biệt, cung cấp thông tin về tình trạng các nhóm dễ bị tổn thương nhất với các nhóm, tổ 
chức cứu trợ hoặc các cơ quan, ban ngành của địa phương để phối hợp cung cấp các dịch vụ cứu 
trợ hiệu quả.
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1. Hỗ trợ cá nhân, gia đình

Sau thảm họa,  cá nhân, gia đình thường gặp phải nhiều vấn đề khác nhau như: Tổn thương về tâm 
lý, sức khoẻ, mất sinh kế…. Do vậy, nhân viên CTXH cần tiến hành các hoạt động trợ giúp nhằm 
giúp cá nhân và gia đình vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra như mất mát về tài sản, sinh 
kế, thậm chí là mất mát người thân, những tổn thương về thể chất cũng như tâm lý để họ có thể 
trở lại trạng thái ban đầu, tiếp tục cuộc sống như thường ngày trước khi có thiên tai.

Các hoạt động bao gồm đánh giá vấn đề, cùng xây dựng kế hoạch phục hồi. 

1.1.  Đánh giá các vấn đề của cá nhân, gia đình

a.  Về thể chất và tâm lý: 

- Về thể chất

Khi xảy ra thiên tai có thể có cá nhân, thành viên trong gia đình bị thương tích như gẫy xương, bị 
bệnh tật hay bệnh trở nên nặng nề hơn đặc biệt là trẻ em, người già, do vậy nhân viên CTXH cần 
có đánh giá sơ bộ sự tổn thương về thể chất, nhu cầu chăm sóc y tế để kết nối họ với cơ quan y tế.

CÁC HOẠT ĐỘNG 
Trợ GIÚp pHỤC HồI 

SAU THIêN TAI

BÀI 3
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- Về tâm lý

Phần lớn các cá nhân và gia đình có khả năng vượt qua khó khăn tâm lý như bị căng thẳng, sợ hãi lo 
lắng khi xảy ra thiên tai. Tuy nhiên có một số người đặc biệt là những người bị mất người thân, trẻ 
em, người già có thể có những phản ứng khủng hoảng kéo dài sau thảm họa. Hoặc cá nhân cũng bị 
khủng hoảng tâm lý do sợ hãi quá mức, chứng kiến sự tàn phá của thiên tai, quá lo lắng cho sự mất 
mát về tài sản. Vì vậy họ trở nên hoảng loạn, sốc tâm lý và rất cần có can thiệp trợ giúp về tâm lý.

Do vậy, ở giai đoạn này, Nhân viên CTXH cần xác định rõ: 

- Mức độ khủng hoảng về tâm lý của cá nhân 

- Những khó khăn trong cuộc sống do khủng hoảng gây ra

- Nguồn lực bản thân, gia đình và họ hàng, cộng đồng có thể trợ giúp

- Yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo hỗ trợ quá trình phục hồi của cá nhân.

b.  Vấn đề về chức năng lao động của cá nhân

Liên quan tới vấn đề này, nhân viên CTXH cần trợ giúp gia đình xác định được những yếu tố sau:

- Khả năng lao động của cá nhân và gia đình

- Khả năng tạo thu nhập đảm bảo cho cuộc sống của gia đình

- Những khó khăn trong tạo thu nhập

-  Nguồn lực trong mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và các nguồn lực khác cho quá trình phục hồi, 
ví dụ: Các mối quan hệ gia đình, điều kiện kinh tế của gia đình, điều kiện về cơ sở vật chất tại địa 
phương giúp cho cá nhân đó phục hồi như về cơ sở y tế, các doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh 
có hỗ trợ tạo điều kiện cho cá nhân đó tham gia lao động hay không…

c. Vấn đề về các mối quan hệ xã hội bị gián đoạn do thiên tai thảm hoạ

Sau thảm hoạ, có thể có những cá nhân bị mất người thân như trẻ em mất bố mẹ, anh chị em hoặc 
bố mẹ mất con cái. Do vậy, nhân viên CTXH cần tìm cách giúp đỡ họ liên lạc với người thân, bạn bè, 
họ hàng để có được chỗ dựa tinh thần sau những mất mát và dần phục hồi sau thiên tai.   

Trên cơ sở đánh giá những vấn đề mà cá nhân và gia đình đang đối mặt để xác định nhu cầu trợ 
giúp của họ.

Tình huống phân tích vấn đề và nhu cầu trợ giúp 

Em Nguyễn Thị  Bình 13 tuổi. Trong một trận lũ bố mẹ em đã bị cuốn trôi khi đi lên rẫy. Em lo sợ và 
khóc liên tục và không ăn. Em cũng mất hết sách vở vì nhà bị trôi cùng với đồ đạc.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Hỗ Trợ CỘNG ĐồNG TrONG TrƯờNG Hợp THIêN TAI kHẩN Cấp

3
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Vấn đề của Bình Nhu cầu hỗ trợ phục hồi của Bình

1. Em bị mồ côi cha mẹ
Bình cần có người chăm sóc (chăm sóc thay 
thế)

2. Em bị khủng hoảng tâm lý
Bình cần được tham vấn, trợ giúp để vượt qua 
trạng thái bị khủng hoảng

3.  Em bị mất hết đồ dùng học tập, khả năng bị 
gián đạn học tập

Bình cần được hỗ trợ sách vở và tiếp tục đến 
trường.

Mức độ quan trọng của các nhu cầu phụ thuộc vào mức độ quan trọng của vấn đề làm nảy sinh ra 
nhu cầu. Vì thế, những vấn đề và nhu cầu của Bình cần được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

1.2.  Lập kế hoạch hỗ trợ cá nhân, gia đình

a.  Xây dựng mục tiêu

Đối với từng cá nhân, gia đình cụ thể, nhân viên CTXH sẽ cùng với họ lập kế hoạch, xác định mục 
tiêu cần đạt được trong hoạt động hỗ trợ. Những mục tiêu này cần cụ thể, có thể đo lường được, 
phù hợp với điều kiện, nguồn lực của cá nhân đó. 

Ví dụ: Trong trường hợp của Bình, có thể xem xét mục tiêu và kế hoạch như sau: 

Nhu cầu của Bình Mục tiêu

Bình cần có người chăm sóc (chăm sóc thay 
thế)

Tìm được người hay cơ sở chăm sóc thay thế 
cho Bình

Bình cần được tham vấn, trợ giúp để vượt qua 
trạng thái bị khủng hoảng

Trạng thái tâm lý của Bình được ổn định hơn 
(bớt lo sợ, không còn khóc, chịu ăn uống)

Bình cần được hỗ trợ sách vở và tiếp tục đến 
trường

Bình được hỗ trợ sách vở, cặp sách và đi học 
bình thường

b. Xác định các hoạt động hỗ trợ

Căn cứ vào mục tiêu đã xác định với cá nhân, nhân viên CTXH cùng với cá nhân đối tượng, các cơ 
quan chức năng cùng thảo luận và đưa ra những hoạt động can thiệp, hỗ trợ cụ thể được thể hiện 
trong kế hoạch, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Khi xây dựng các hoạt động hỗ trợ, nhân viên CTXH luôn đặt câu hỏi “Để đạt được mục tiêu trên thì 
cần	những	can	thiệp,	hỗ	trợ	gì”?	Dưới	đây	là	ví	dụ	về	việc	xác	định	hoạt	động	dựa	trên	mục	tiêu	Tìm 
được người hay cơ sở chăm sóc thay thế cho Bình.
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Mục tiêu Hoạt động

Tìm được người hay cơ 
sở chăm sóc thay thế cho 
Bình

-  Tìm người thân, họ hàng để nhận chăm sóc Bình. Giúp gia đình, 
họ hàng làm các thủ tục nhận chăm sóc Bình và các chế độ chính 
sách của chăm sóc nhận nuôi (quá trình này đều có tham khảo ý 
kiến của Bình)

-  Trường hợp Bình không còn người thân họ hàng, tìm trong cộng 
đồng xem có cá nhân, gia đình nào sẵn sàng nhận chăm sóc thay 
thế Bình tạm thời hoặc nhận nuôi. Nếu có, giúp gia đình nhận 
nuôi làm các thủ tục nhận chăm sóc Bình và các chế độ chính sách 
của chăm sóc nhận nuôi theo quy định của pháp luật.

-  Trường hợp không có ai nhận nuôi, cần làm thủ tục đưa trẻ tạm 
thời vào cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định pháp luật

Lưu ý : Quá trình này đều cần có tham khảo ý kiến của Bình

c. Xác định nguồn lực và trách nhiệm của các bên

Đây là yếu tố hết sức quan trọng để các hoạt động hướng tới việc đạt mục tiêu có hiệu quả. Việc 
phân tích các nguồn lực thực hiện là rất cần thiết. Nhân viên CTXH phải rất sáng tạo và linh hoạt 
trong việc huy động các nguồn lực để góp phần giải quyết các nhu cầu của cá nhân. Đồng thời, 
cần chỉ ra một cách cụ thể những bên nào có thể liên quan, tham gia vào quá trình hỗ trợ cá nhân 
phục hồi. Các nguồn lực có thể đến từ chính bản thân đối tượng, gia đình, bạn bè, cộng đồng, các 
tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương… Vì vậy, để thực hiện các hoạt động trên, cần có sự tham 
gia của tất cả các đối tượng liên quan. Sau đây là các khía cạnh nguồn lực mà nhân viên CTXH có 
thể phân tích: 

-   Nguồn lực từ bản thân đối tượng: Cá nhân đối tượng cũng là một phần chính trong việc tự đáp 
ứng các nhu cầu của bản thân. Ví dụ khả năng thể chất, nhận thức, hành vi và tình cảm sẵn có của 
cá nhân.

-   Nguồn lực từ người thân, gia đình: Là người thân trong gia đình (bố mẹ, ông bà, cô chú..), hàng 
xóm, bạn bè thân quen, thầy cô giáo…, sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ 

-    Nguồn lực từ các cơ quan chuyên môn: Là cán bộ CTXH, cơ quan chuyên môn và các tổ chức có liên 
quan (Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, các trung tâm CTXH, các trung tâm tham 
vấn, trạm y tế, bệnh viện…) 

Trở lại trường hợp của Bình, nguồn lực và các bên liên quan có thể là:

- Họ hàng em và bản thân em

- Hàng xóm, những người trong cộng đồng

- Nhà trường, thầy cô giáo, nhóm bạn

- Các tổ chức tại địa phương như Ban bảo vệ trẻ em, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, trường học...
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1.3.  Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho cá nhân, gia đình

Sau khi có bản kế hoạch với những mục tiêu và các hoạt động cụ thể, nhân viên CTXH cần phải 
chuẩn bị tâm thế cho cá nhân đối tượng đó để họ hiểu rằng chính họ là người thực hiện kế hoạch 
và nhân viên CTXH chỉ là người hỗ trợ họ trong suốt quá trình đó. Bên cạnh đó, nhân viên CTXH sẽ 
là người kết nối các nguồn lực giúp cá nhân có thể thực hiện theo kế hoạch một cách chủ động. 
Thông thường, các hoạt động mà nhân viên CTXH có thể làm là:

 *  Cung cấp dịch vụ cụ thể đối với cá nhân như hỗ trợ họ trong 
quá trình phục hồi sức khoẻ, trị liệu tâm lý, phục hồi chức 
năng lao động, là cầu nối giữa cá nhân và gia đình trong suốt 
quá trình trị liệu…

 *  Kết nối nguồn lực: Nhân viên CTXH có thể kết nối cho các cá 
nhân cần phục hồi về sinh kế bằng các chính sách của nhà 
nước như các nguồn tín dụng mà họ có thể vay vốn, những 
chính sách về phòng chống thảm họa thiên tai mà các cá 
nhân, hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ. Hoặc kết nối nguồn 
lực cho các cá nhân thông qua những nguồn lực hỗ trợ khác 
(cá nhân, tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ).

 *  Tham vấn cho cá nhân và gia đình để họ hiểu được cụ thể về 
mục đích, quá trình phục hồi của cá nhân, tiến độ của các giai 
đoạn phục hồi của cá nhân, vai trò của các bên tham gia phối 
hợp trong từng giai đoạn cụ thể;…

Khi tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ cá nhân phục hồi, nhân viên CTXH cần phải trả lời rõ 
các câu hỏi sau: 

	 (1)		Ai	sẽ	là	người	thực	hiện	hoạt	động	này?	(ai	tham	gia	chính,	hỗ	trợ	ở	những	hoạt	động	nào	
trong quá trình phục hồi của cá nhân).

 (2)  Cần có những nguồn lực nào, nguồn lực nào đang có và cần huy động thêm những nguồn lực 
nào	để	thực	hiện	hoạt	động	này?	

	 (3)	Hoạt	động	này	cần	thực	hiện	trong	bao	lâu?

Các vấn đề nêu trên cần phải được làm rõ tương ứng với từng mục tiêu trong giai đoạn phục hồi 
của cá nhân.

Lưu ý

  Đối với những cá nhân cần 
sự điều trị chuyên sâu hơn 
hoặc tình trạng của họ vượt 
quá khả năng trợ giúp của 
nhân viên CTXH, bạn cần 
giới thiệu họ đến với những 
dịch vụ điều trị chuyên sâu 
hơn nếu có (ví dụ như bác 
sĩ trị liệu tâm lý với những 
bệnh nhân rối loạn tâm 
thần gây ra bởi thảm họa 
khẩn cấp…)
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Ví dụ: kế hoạch hoạt động hỗ trợ Bình có được chăm sóc thay thế bởi người họ hàng  và tham 
vấn khủng hoảng

Mục tiêu Hoạt động
Người thực 

hiện
Ngân sách Thời gian

Tìm được người 
hay cơ sở chăm 
sóc thay thế cho 
Bình

- Tìm người hay nơi 
nhận nuôi dưỡng Bình 
tạm thời.
- Xác định họ hàng của 
Bình	 còn	 có	 ai?	 Ai	 có	
thể nhận nuôi dưỡng 
chăm	sóc	Bình?

Tổ trưởng tổ 
dân phố;
Người phụ 
trách trẻ em ở 
khu dân cư, Ban 
BVTE, UBND xã

Thực hiện theo 
quy định của 
NĐ 136

Trong và ngay 
sau khi thiên tai 
xảy ra

- Nếu có người họ hàng 
nhận nuôi, hướng dẫn 
họ hàng làm các thủ 
tục nhận, chính sách 
chăm sóc nuôi dưỡng 
Bình (Xác định thời 
gian nhận nuôi dưỡng 
Bình của gia đình là 
tạm thời, trung hạn, dài 
hạn để làm các thủ tục, 
chính sách phù hợp)

Người họ hàng 
và nhân viên 
CTXH, phòng, 
ban LĐTBXH, 
UBND xã

Thực hiện theo 
quy định của 
NĐ 136

Sau 1 tháng 
nhận nuôi tạm 
thời, cần làm 
thủ tục nhận 
trung hạn hay 
dài hạn nuôi

Trạng thái tâm 
lý  của Bình được 
ổn định hơn (bớt 
lo sợ, không còn 
khóc, chịu ăn 
uống)

- Tham vấn khủng 
hoảng cho Bình 
- Những trợ giúp tâm lý 
khác (động viên, khích 
lệ, chia sẻ…)

Nhân viên 
CTXH hoặc 
chuyên gia tâm 
lý
Họ hàng 

Công sức cá 
nhân tự đóng 
góp

Ngay trong và 
sau khi thiên tai 

1.4.  Đánh giá kết quả phục hồi của cá nhân, gia đình 

Hoạt động đánh giá kết quả phục hồi cá nhân nhằm:

	 •	 Đánh	giá	được	mức	độ	phục	hồi	của	cá	nhân	sau	thời	gian	can	thiệp;

	 •	 	Nhận	diện	được	các	yếu	tố	bảo	vệ	nếu	xảy	ra	thảm	hoạ	trong	tương	lai	và	các	yếu	tố	hỗ	trợ	
phát sinh (trước khi can thiệp không nhận biết được về các yếu tố này) có lợi cho cá nhân để 
nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa;

	 •	 	Đánh	giá	được	mức	độ	thay	đổi	về	năng	lực	theo	chiều	hướng	tích	cực	của	cá	nhân	trong	việc	
chủ động ứng phó với thảm hoạ trong tương lai.
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Đánh giá kết quả phục hồi của cá nhân sau can thiệp

Chỉ số đánh giá Mức độ kết quả

1.  Mức độ phục hồi của cá nhân sau thời gian 
can	thiệp?

Cao (Hoàn toàn phục hồi cả về thể chất, tâm 
lý và xã hội); 
Trung bình (Có khả năng tự phục hồi, nhưng 
không cao); 
Thấp (Không phục hồi được, vẫn còn bị tổn 
thương).

2.  Nhận diện được các yếu tố bảo vệ cá nhân 
khi xảy ra thảm hoạ trong tương lai và các 
yếu tố hỗ trợ phát sinh có lợi cho cá nhân 
để nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa

Cao (Mức độ sẵn sàng hỗ trợ của các dịch vụ 
công, các tổ chức xã hội cao; gia đình, họ hàng, 
người thân, hàng xóm,...thường xuyên quan 
tâm, giúp đỡ đối với cá nhân); 
Trung bình (Có các dịch vụ công, nhưng chất 
lượng dịch vụ không cao); 
Thấp (Chất lượng dịch vụ công thấp, mối liên 
kết với gia đình, họ hàng, người thân lõng lẽo; 
gia đình quá nghèo).

3.  Nhận diện những yếu tố cản trở quá trình 
phục hồi của cá nhân sau thảm họa

Cao (Yếu tố cản trở sự phục hồi không còn gây 
ảnh hưởng thường xuyên đến họ); 
Trung bình (Yếu tố cản trở sự phục hồi có khả 
năng ảnh hưởng, nhưng ít và không thường 
xuyên); 
Thấp (Yếu tố cản trở sự phục hồi có khả năng 
ảnh hưởng nhiều, thường xuyên )

4.  Đánh giá mức độ thay đổi năng lực theo 
chiều hướng tích cực trong việc chủ động 
ứng phó với thảm hoạ trong tương lai

Cao (Cá nhân hoàn toàn chủ động và có các kỹ 
năng cần thiết để ứng phó với thảm họa nếu 
có xảy ra trong tương lai); 
Trung bình (Cá nhân có một số kỹ năng, 
nhưng mức độ thành thục chưa cao); 
Thấp (Cá nhân hoàn toàn bị động và không có 
kỹ năng gì để ứng phó với thảm họa).

Tổng số Cao:
Trung bình:
Thấp:

Kết luận về kết quả phục hồi: Trên cơ sở đánh giá mức độ phục hồi của cá nhân cao, thấp, trung bình 
so với các chỉ số đánh giá.

Nếu kết quả hỗ trợ phục hồi đã giúp đảm bảo cá nhân ổn định cuộc sống và có khả năng ứng phó 
được với thảm họa thiên tai có thể xảy ra trong tương lai, cần theo dõi thêm thời gian 3 tháng và 
kết thúc ca.

Nếu thấy khả năng phục hồi chậm hoặc vẫn còn các yếu tố nguy cơ gây cản trở đến quá trình phục 
hồi của cá nhân đặc biệt là sự phục hồi về tâm lý xã hội và sinh kế, cần có kế hoạch hỗ trợ phục hồi 
tiếp theo. 
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Đánh giá
Những hoạt động hỗ trợ phục 
hồi chính đối với một cá nhân:

-  Đã làm tốt được hoạt động 
nào?

-		Hoạt	 động	 nào	 chưa	 tốt?	
Chưa	phù	hợp	đối	tượng?

HOẠT ĐỘNG Hỗ Trợ 
pHỤC HồI CÁ NHÂN 

HIỆU QUẢ  HƠN.

Chuyển đổi 
Thay đổi cách thức hỗ 
trợ phục hồi phù hợp 
trong tương lai.

Học hỏi
Xác định những điều 
cốt yếu đã học được 
từ trường hợp hỗ trợ 
cá nhân đó.

Nhận xét
Phân tích tại sao bạn sử dụng 
phương pháp hỗ trợ can thiệp 
này	 với	 đối	 tượng	 đó?	Tại	 sao	
không	hiệu	quả?

Nguyên	 nhân	 từ	 bạn?	 từ	 đối	
tượng?	hay	nguyên	nhân	khác?

=

2. Hỗ trợ cộng đồng phục hồi 

Sau thiên tai thảm họa, cộng đồng thường gặp khá nhiều vấn đề và các vấn đề đó cần được giải 
quyết. Nhiệm vụ của nhân viên CTXH là phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội để 
giúp cộng đồng xác định những vấn đề nào cần được giải quyết trước, hạn chế sự ảnh hưởng rộng 
lớn của vấn đề đó trong cộng đồng. Để giúp cộng đồng phục hồi sau thiên tai cần có sự tham gia 
của nhiều cơ quan chức năng, tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn của CTXH, hoạt động trợ giúp 
hướng tới sử dụng những công cụ phát triển, tổ chức cộng đồng để xác định và tổ chức các hoạt 
động trợ giúp giải quyết vấn đề chung như ô nhiễm môi trường, đường sá trong cộng đồng thôn 
bản, cơ sở phúc lợi xã hội, vấn đề của nhóm những người bị tổn thương nhiều nhất như trẻ em, 
gia đình nghèo, người khuyết tật, những nguy cơ của các vấn đề xã hội khác (buôn bán phụ nữ, trẻ 
em, xâm hại tình dục…).

Để thực hiện được những nội dung này, nhân viên CTXH cần triển khai những hoạt động sau đây.

2.1.  Đánh giá vấn đề, khó khăn của cộng đồng sau thiên tai 

a. Đánh giá thiệt hại của cộng đồng

Nhân viên CTXH cần phải tham gia đánh giá những thiệt hại của cộng đồng về thảm họa thiên tai, 
những vấn đề còn tồn tại sau thảm họa và nhu cầu phục hồi tái thiết của các hộ dân và cộng đồng. 
Xác định nhu cầu và các lĩnh vực ưu tiên cần phục hồi, trên cơ sở đó có một chiến lược khôi phục 
tổng thể. Lưu ý, giai đoạn đánh giá này cần phải có sự tham gia tích cực của người dân trong cộng 
đồng, nhất là nhóm người dễ bị tổn thương. 

Có thể rà soát các nội dung sau để tìm nguyên nhân cho kế hoạch hỗ trợ phục hồi tiếp theo:



44

hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp

Ở vị trí của nhân viên CTXH cần tập trung vào những nội dung đánh giá sau:

Đánh giá những thiệt hại liên quan đến sự sống và an toàn của cộng đồng: thảm họa thiên tai gây 
ra	tổng	thiệt	hại	về	người	như	thế	nào?	Nó	đã	tác	động	như	thế	nào	đến	từng	cá	nhân	cũng	như	
toàn	bộ	cộng	đồng?	Nó	có	góp	phần	làm	trầm	trọng	hơn	những	vấn	đề	xung	đột,	bạo	lực,	mất	an	
ninh	của	cộng	đồng	hay	không	và	mức	độ	ảnh	hưởng?	Ví	dụ:	Tăng	số	lượng	trẻ	mồ	côi,	người	vô	
gia	cư,	người	già	và	trẻ	em	không	nơi	nương	tựa,	phụ	nữ	hay	đàn	ông	góa	chồng/vợ?	Tăng	người	
tàn	tật	và	người	bị	bị	bệnh	tâm	thần?	Tăng	người	bị	bạo	lực	gia	đình	hay	bị	xâm	hại	tình	dục,	đặc	
biệt	là	trẻ	em	và	vị	thành	niên?...

Đánh giá những thiệt hại về kinh tế: Tình trạng kinh tế và sinh kế của cộng đồng nơi xảy ra thảm 
họa	bị	ảnh	hưởng	như	thế	nào?	Cơ	cấu	kinh	tế	và	các	loại	hình	sản	xuất	kinh	doanh	ở	thời	điểm	
hiện	tại	bị	ảnh	hưởng	như	thế	nào	so	với	trước	thời	điểm	xảy	ra	thảm	họa?	Thảm	họa	thiên	tai	ảnh	
hưởng	như	thế	nào	đến	việc	làm	và	hoạt	động	tạo	thu	nhập	của	cộng	đồng?	Có	làm	gia	tăng	tình	
trạng	thất	nghiệp,	đặc	biệt	đối	với	việc	làm	của	thanh	niên	không?	Mức	độ	tác	động	của	nhóm	
dân	cư	bị	ảnh	hưởng	bởi	thảm	họa	lên	nền	kinh	tế	của	cộng	đồng	như	thế	nào?	Thống	kê	chi	tiết	
số dân, số hộ (đặc biệt những hộ dễ bị tổn thương) bị thiệt hại về kinh tế (tài sản, gia súc, gia cầm, 
hoa	màu?....)

Đánh giá những thiệt hại về văn hóa: Những công trình kiến trúc, những giá trị văn hóa vật thể và 
phi vật thể bị phá hủy, hư hại,… 

Đánh giá những thiệt hại về hệ thống dịch vụ phúc lợi của cộng đồng: trường học, bệnh viện/ trạm 
xá, chợ, khu vui chơi, trụ sở làm việc, hệ thống thông tin truyền thông, điện, đường sá, cầu cống, 
công trình thủy lợi …

Đánh giá những thiệt hại về môi trường sống (cả tự nhiên và xã hội)

Phương pháp đánh giá

Khuyến  khích sử dụng các công cụ PRA như :

	 •	 	Công	cụ	vẻ	bản	đồ	thôn	bản	(là một kỹ thuật khảo sát những vấn đề khó khăn, nhu cầu của người 
dân, tài nguyên, hạ tầng cơ sở, …).

	 •	 	Thảo	luận	nhóm,	họp	với	nhóm	dân	cư	(họp trực tiếp, thảo luận với người dân để lấy ý kiến về vấn 
đề tồn tại, vấn đề ưu tiên cần được giải quyết, xác định các nguồn lực sẵn có). 

	 •	 	Xây	dựng	cây	vấn	đề	(là phân tích vấn đề để xác định các mặt tiêu cực của tình hình hiện tại và 
những mối quan hệ nhân quả giữa các vấn đề đã xác định ấy). 

	 •	 	Sơ	đồ	Venn	(là phân tích và minh hoạ bản chất của các mối quan hệ giữa các thể chế, tổ chức hoặc 
các nhóm cũng như các cá nhân có ảnh hưởng đối với giải quyết các vấn đề). 

	 •	 	Gặp	và	trao	đổi,	phỏng	vấn	người	dân	để	tìm	hiểu	rõ	hơn,	có	thông	tin	chi	tiết	hơn	về	khía	cạnh	
nào đó liên quan.

	 •	 	Nghiên	cứu	các	báo	cáo	đánh	giá	của	các	ngành	khác	có	liên	quan,	v.v.
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Các bước đánh giá:

-  Chuẩn bị: Thành lập nhóm đánh giá, thống nhất các tiêu chí đánh giá và nguyên tắc làm việc 
trước khi bắt đầu đánh giá.

-  Điều phối: Thông báo với cơ quan điều phối của địa phương về kế hoạch đánh giá của nhóm để 
tránh chồng chéo hoặc lặp lại các hoạt động đánh giá của các tổ chức khác. 

-  Kết nối với các tổ chức và lãnh đạo địa phương để có sự phối hợp với tất cả các nhóm có cùng 
mối quan tâm hoặc nhận nhiệm vụ hay phân chia khu vực địa lý cho mỗi hoạt động đánh giá phù 
hợp với chức năng nhiệm vụ của nhân viên CTXH. Cung cấp thông tin cho các nhóm chuyên gia 
khác đang đánh giá thiệt hại ở cộng đồng, hoặc trực tiếp tham gia đánh giá thiệt hại có sự tham 
gia của cộng đồng.

-  Chuẩn bị các công cụ, phương pháp thu thập thông tin, số liệu: Sử dụng các công cụ đánh giá 
(như đã nêu ở trên: thảo luận nhóm dân, phỏng vấn lãnh đạo/ người có uy tín, xây dựng cây vấn 
đề, sơ đồ Venn, vẻ bản đồ thôn bản, thăm hộ gia đình,…) phù hợp với nội dung đánh giá và đặc 
điểm của từng nhóm dân, cộng đồng.

-  Ghi chép tại thực địa: Hướng dẫn các thành viên của nhóm chú trọng ghi chép tại thực địa về 
những đánh giá ban đầu của họ về các số liệu; các biểu hiện quan sát được về người dân, cộng 
đồng; các phản hồi của họ về quy trình, phương pháp và những vấn đề gặp phải trong quá trình 
đánh giá; ấn tượng của họ về những người đã tiếp xúc,…

- Lựa chọn các vấn đề của cộng đồng và sắp xếp vấn đề ưu tiên.

-  Đánh giá các yếu tố hỗ trợ và cản trở tới khả năng phục hồi của cộng đồng (cả khách quan và 
chủ quan): Chính sách/ chương trình hỗ trợ, khả năng phục hồi của người dân, cơ sở hạ tầng, 
nền tảng kinh tế, văn hóa, kinh nghiệm, hệ thống dịch vụ, khả năng đáp ứng của chính quyền, 
sự phối hợp liên ngành, nhận thức của người dân và lãnh đạo chính quyền địa phương trong 
phòng, chống hiểm họa thiên tai….

- Viết báo cáo đánh giá

-  Phản hồi: Thực hiện các buổi họp lấy ý kiến phản hồi có sự tham gia của tất cả những người đã 
tham gia thực hiện các hoạt động đánh giá, những người quan trọng trong cộng đồng (lãnh đạo, 
đại diện các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo,…), đặc biệt là ý kiến phản hồi của 
người dân hoặc các nhóm dân trong cộng đồng.

Đánh giá những yếu tố hỗ trợ và cản trở tới khả năng phục hồi của cộng đồng

Thông thường, những yếu tố hỗ trợ hoặc cản trở có ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của cộng 
đồng bao gồm:

-  Tình trạng kinh tế của các hộ gia đình trong cộng đồng trước khi xảy ra thảm họa thiên tai khẩn cấp;

- Cơ cấu kinh tế của các hộ gia đình (việc làm, nghề nghiệp, mô hình kinh doanh, sản xuất,…);

- Kinh nghiệm và khả năng ứng phó, phục hồi của cộng đồng khi xảy ra tình trạng khẩn cấp;
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-  Tính gắn kết của các nhóm, các mạng lưới xã hội trong cộng đồng (ảnh hưởng tới khả năng 
tương trợ nhau giữa các nhóm trong quá trình phục hồi…);

-  Tính hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong cung cấp các dịch 
vụ hỗ trợ cộng đồng phục hồi trước đây;

-  Phương thức truyền thông cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của 
cộng đồng. Mỗi cộng đồng có cơ hội và khả năng tiếp cận thông tin khác nhau. Ví dụ, có những 
cộng đồng nghèo, vùng sâu, vùng xa,…chỉ có thể tiếp nhận thông tin qua các cuộc họp dân, qua 
mạng lưới truyền thanh ở xã,... Do vậy, việc nắm được đặc trưng này của cộng đồng cũng giúp 
cho những người xây dựng kế hoạch có được sự nhìn nhận đúng đắn về cộng đồng, hỗ trợ cho 
quá trình phục hồi của cộng đồng đó. 

Quá trình đánh giá những yếu tố hỗ trợ và cản trở tới khả năng phục hồi của cộng đồng sau khủng 
hoảng cần phải có sự tham gia của người dân (nam, nữ, nhất là các nhóm yếu thế) trong cộng 
đồng. Nhân viên CTXH cần phải cung cấp thông tin để cộng đồng biết về những lợi ích mà họ có 
được khi tham gia vào quá trình đánh giá này. Khi thu thập thông tin để đánh giá, cần:

	 •	 Giải	thích	mục	đích	của	hoạt	động	đánh	giá.

	 •	 Giải	thích	quá	trình	đánh	giá	này	sẽ	mang	lại	những	lợi	ích	gì	cho	cộng	đồng.

	 •	 Không	nên	hứa	hẹn	về	bất	cứ	điều	gì	mà	chúng	ta	không	thể	thực	hiện	được.

	 •	 Hãy	thực	hiện	những	gì	đã	nói	với	cộng	đồng.

Trong quá trình đánh giá những thiệt hại mà cộng đồng gặp phải do thảm họa thiên tai khẩn cấp, 
nhân viên CTXH có thể nghe được những câu chuyện đau thương và cũng muốn giúp đỡ nhưng 
đừng hứa rằng việc đánh giá sẽ cải thiện ngay lập tức tình hình của cộng đồng. Những kiến nghị 
rút ra từ kết quả của quá trình đánh giá trước hết là giúp ích cho việc lập kế hoạch phục hồi cho 
cộng đồng một cách hiệu quả và sau đó có thể dẫn tới sự trợ giúp hay sự thay đổi về mặt chính sách 
nhưng thực tế chúng không thể có tác động ngay lập tức đến cuộc sống của cộng đồng. 

2.2.  Nhận diện và thành lập các nhóm nòng cốt trong cộng đồng

Quan điểm trợ giúp cộng đồng của CTXH là nâng cao năng lực tự giải quyết vấn đề, thu hút sự 
tham gia của cộng đồng, mọi người dân vào quá trình giải quyết vấn đề của cộng đồng. Do vậy 
rất hữu ích khi nhân viên CTXH đứng ra cùng cộng đồng điều phối, tổ chức các nhóm nòng cốt, 
là nhóm những người thay mặt người dân chủ trì tổ chức hoạt động để giải quyết vấn đề nào đó 
đang tồn tại sau thiên tai, ví dụ như san bằng đoạn đường trong khu dân cư, tổ chức làm sạch 
nguồn nước, nhóm nòng cốt cho tổ chức lại hoạt động sinh kế cho gia đình nghèo, v.v. 

Nhóm cần thảo luận với cộng đồng dân cư chương trình hành động cụ thể cho việc giải quyết vấn 
đề đã được xác định.

Cơ cấu nhóm nòng cốt thường 5-7 người. Đại diện của ban nòng cốt này sẽ do dân bầu ra, bao gồm 
những người có uy tín trong cộng đồng, người có chuyên môn (nếu có), người có vai trò chức năng 
có liên quan (như hội phụ nữ, Mặt trận TQ…).
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Bên cạnh đó, thành viên trong nhóm nòng cốt nên có những đặc điểm sau:

-  Có hiểu biết về vấn đề của cộng đồng đang được đặt ra.

-  Có tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến hoạt động giải quyết vấn đề của cộng đồng.

-  Có thời gian để thực hiện vai trò được cộng đồng giao phó.

-  Có tư duy, quan điểm tiến bộ, linh hoạt trong giải quyết vấn đề.

-  Có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng.

-  Có khả năng truyền thông và giao tiếp tốt.

Để có được Ban nòng cốt giải quyết vấn đề với những đặc điểm trên, nhân viên CTXH cần nhạy 
cảm, nhận diện được những cá nhân nổi trội trong cộng đồng để cùng người dân xác định, đề xuất 
và tiến cử vào ban nòng cốt hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng.

Nhiệm vụ, trách nhiệm cơ bản của Ban nòng cốt có thể bao gồm: 

-   Tổ chức các cuộc họp với người dân để bàn bạc vấn đề, cách thức giải quyết.

-   Thay mặt cộng đồng để làm việc với toàn thể dân cư, cơ quan chức năng bàn bạo thống nhất 
phương án giải quyết, lên kế hoạch cụ thể cho giải quyết vấn đề nào đó (ví dụ làm con đường tạm 
trong khu dân cư, làm sạch khu trường học cho các em…)

-  Thu hút và quản lý các nguồn lực (kể cả tài chính), công khai minh bạch thu chi.

-   Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá, công bố kết quả các hoạt động trong tiến trình giải quyết 
vấn đề.

2.3.  Lập kế hoạch phục hồi cho cộng đồng 

Dựa trên cơ sở các thông tin thu thập được về các vấn đề cần phục hồi, nhân viên CTXH cùng các 
Ban nòng cốt  xác định  mục tiêu đạt được của mỗi vấn đề cần giải quyết, từ đó xác định các hoạt 
động phù hợp.

Xây dựng mục tiêu:

Mục tiêu đạt được của mỗi vấn đề cần giải quyết cần được đưa ra phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh 
của cộng đồng và có sự thống nhất với cộng đồng.

Khi lập kế hoạch phục hồi cho cộng đồng bị thiên tai thảm họa cần hướng tới mục tiêu liên quan 
giải quyết một số vấn đề sau:

	 •	 Khôi	phục	được	những	dịch	vụ	cơ	bản	để	có	thể	thực	hiện	được	chức	năng	xã	hội	cơ	bản.	

	 •	 	Tái	thiết	các	cơ	sở	hạ	tầng	tại	cộng	đồng	(những	công	trình	và	dịch	vụ	công,	máy	móc	thiết	
bị phục vụ sản xuất, kinh doanh và cơ sở vật chất khác,…) đã bị phá hủy hoặc thiệt hại nặng 
trong thảm họa. 
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	 •	 Tạo	sinh	kế	phù	hợp	với	việc	ứng	phó	với	hiểm	họa	thiên	tai	của	cộng	đồng.	

	 •	 Cải	thiện	hệ	thống	dịch	vụ	phúc	lợi	xã	hội

	 •	 Cải	thiện	môi	trường.

	 •	 	Nâng	cao	năng	lực	ứng	phó	của	người	dân	với	thiên	tai	qua	chia	sẻ	kinh	nghiệm,	học	hỏi	và	áp	
dụng những mô hình phục hồi và tái thiết thành công; giúp cộng đồng ứng phó và ngăn ngừa 
có hiệu quả thảm họa trong tương lai.

Thiết kế hoạt động:

	 •	 	Hướng	dẫn	cộng	đồng	xây	dựng	một	kế	hoạch	phục	hồi	và	tái	thiết	tổng	thể	(có	xác	định	nhu	
cầu, mục tiêu và lĩnh vực cần ưu tiên phục hồi, có tiến độ thực hiện theo nguồn lực của cộng 
đồng) phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

	 •	 	Nâng	cao	khả	năng	vận	động,	kết	nối	các	nguồn	lực	của	cộng	đồng.	Hướng	dẫn	cộng	đồng	
nhận diện và đánh giá được các nguồn lực cơ bản có ích cho sự phục hồi và tái thiết của cộng 
đồng bao gồm nguồn lực nội tại của cộng đồng (sự hiểu biết về hiểm họa thiên tai, kinh nghiệm 
ứng phó với thảm họa khẩn cấp trước đây, khả năng tự phục hồi…) và nguồn hỗ trợ của quốc tế 
và	trong	nước	hiện	có	so	với	yêu	cầu	phục	hồi	và	tái	thiết	của	cộng	đồng?	

	 •	 Tham	gia	vận	động	chính	sách	ở	các	cấp.

	 •	 	Xây	dựng	và	củng	cố	mạng	lưới	xã	hội	tại	cộng	đồng.	Mạng	lưới	xã	hội	tại	cộng	đồng	có	thể	
xây dựng theo các nhóm: nhóm gia đình, nhóm bạn bè, hàng xóm/ láng giềng, các tổ chức 
thiết chế tôn giáo, các tổ chức chính trị-xã hội, nhóm xã hội dân sự, v.v. Qua việc trợ giúp xây 
dựng mạng lưới xã hội để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về lợi ích của mạng lưới xã hội 
khi có thảm họa khẩn cấp xảy ra. Bằng các hoạt động giáo dục, truyền thông, sinh hoạt văn 
hóa gắn kết cộng đồng trên tinh thần tương trợ tình làng, nghĩa xóm nhằm tạo ra những hiểu 
biết, sự tin cậy và cách thức hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm trong mạng lưới xã hội nói trên.

	 •	 	Trợ	giúp	cộng	đồng	xây	dựng	và	duy	trì	các	dịch	vụ	hỗ	trợ	quá	trình	phục	hồi	tại	cộng	đồng	
như: các hoạt động vui chơi giải trí dành cho các nhóm (trẻ em, thanh thiếu niên, người già,…), 
các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các hoạt động liên quan tới tôn giáo/ tín ngưỡng, các hoạt 
động đào tạo kĩ năng, học nghề sinh kế và các chiến lược tín dụng qui mô nhỏ hỗ trợ các gia 
đình ổn định cuộc sống,... Nhằm mục đích giúp cộng đồng tăng cường cảm giác được an toàn 
và an ninh, bình thường hóa cuộc sống hàng ngày để có thể tái ổn định cuộc sống trong thời 
gian nhanh nhất. Đồng thời, khôi phục lòng tin, sự tự tin và nâng cao năng lực phục hồi của 
cộng đồng. 

	 •	 	Hướng	dẫn	cộng	đồng	duy	trì	khả	năng	tự	phục	hồi.	Các	nhóm	hỗ	trợ	từ	bên	ngoài	sẽ	phải	rời	
khỏi cộng đồng sau một thời gian trợ giúp. Vì thế, cộng đồng cần tự lực để nâng cao năng lực 
ứng phó, phục hồi của mình không chỉ với thảm họa thiên tai vừa xảy ra mà còn ứng phó được 
với các thảm họa thiên tai khẩn cấp có thể xảy ra trong tương lai. 

	 •	 	Tham	gia	giới	thiệu	phương	kế	sinh	nhai	mới	cho	cộng	đồng,	đặc	biệt	làmô	hình	sinh	kế	phù	
hợp với vùng thường xuyên xảy ra hiểm họa thiên tai.
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Lưu ý trong xây dựng kế hoạch cần chú ý phát triển các tổ chức nhóm hành động trong cộng đồng 
phục vụ cho giải quyết vấn đề được xác định. Ví dụ nhóm phụ nữ, nhóm thanh niên. Bên cạnh đó, 
cần xây dựng mối quan hệ với các tổ chức, nhóm ngoài cộng dồng để huy động sự đóng góp của 
họ cho quá trình giải quyết vấn đề.

2.4.  Thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phục hồi

Trong quá trình tổ chức các hoạt động trợ giúp cộng đồng giải quyết vấn đề tái hồi phục sau thiên 
tai, Ban nòng cốt là người chịu trách nhiệm chính trong tổ chức và điều phối. Nhân viên CTXH là 
người hỗ trợ xúc tác và định hướng cho hoạt động này. 

Lưu ý mọi hoạt động càn thu hút sự tham gia của người dân vào càng nhiều càng tốt.

Cần có những cuộc họp rà soát lại kết quảm công bố minh bạch vấn đề chi tiêu, những đóng góp 
của các cá nhân, tổ chức.

Xem xét tiến độ, những khó khăn trong quá trình tổ chức và cùng bàn với cộng đồng hướng xử lý.

Các khía cạnh cần xem xét phục hồi cho cộng đồng bao gồm:

Ổn định về chỗ ở: 

- Giúp cho các gia đình có thể đoàn tụ, sống cùng với nhau; 

-  Tham gia sắp xếp và trợ giúp các đối tượng dễ bị tổ thương 
như trẻ em, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, 
người bị thất lạc người thân, mất mát người thân do thảm họa 
thiên tai khẩn cấp gây ra có chỗ ở ổn định, giúp họ hồi phục 
dần cuộc sống.

Phục hồi các hoạt động về sinh kế:

-  Kết nối dịch vụ, giới thiệu thêm việc làm mới cho những người 
bị thất nghiệp do tình trạng khẩn cấp gây ra;

-  Hướng dẫn cộng đồng phục hồi những loại hình sản xuất sẵn 
có tại cộng đồng, phục hồi và tái thiết lại chúng;

-  Vận động nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ hoặc giới 
thiệu các mô hình, phương thức hỗ trợ về tài chính của Nhà 
nước hoặc các mô hình tín chấp vay vốn qui mô nhỏ có thể có để trợ giúp cho cộng đồng phục 
hồi sản xuất, kinh doanh, đặc biệt các hộ gia đình, nhóm người bị hậu quả nặng nề nhất của thảm 
họa thiên tai.

Phục hồi các hoạt động giáo dục và vui chơi:

-  Phối hợp với nhà trường và các tổ chức xã hội khác phục hồi các hoạt động giáo dục chính thức 
và không chính thức cho những người bị ảnh hưởng, những cộng đồng phải di dời, trong đó đặc 
biệt phải chú trọng phục hồi việc học tập của trẻ em.

Lưu ý

Nguyên tắc phục hồi:

  Hoạt động can thiệp hỗ trợ 
phục hồi cần phải có sự tham 
gia của các bên liên quan.

  Sự tham gia của cộng đồng 
phải được tăng lên dần dần 
để ứng phó với nguy cơ tái 
lặp các thảm họa thiên tai 
này trong tương lai.

  Quá trình hỗ trợ phục hồi 
phải tôn trọng khả năng tự 
phục hồi và các thế mạnh 
của cộng đồng.
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-  Kêu gọi sự tham gia của các nhóm dân, các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 
nữ, Hội Khuyến học, các dòng tộc ở tại cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai tích cực 
tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em, thanh thiếu niên,…

-  Có chương trình tập huấn với tiến độ thời gian rất cụ thể, hướng dẫn cho các nhóm dễ bị tổn 
thương, nhất là nhóm trẻ em các kiến thức và kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có 
thể	xảy	ra	trong	tương	lai?…(ví	dụ:	phòng	đuối	nước,	sơ	cấp	cứu,	phòng	dịch	bệnh	sau	thảm	
họa,….)

Phục hồi cơ sở hạ tầng:

-  Hướng dẫn, động viên khích lệ các thành viên, các nhóm dân trong cộng đồng tích cực tham gia 
khôi phục hay xây dựng lại cơ sở hạ tầng như trường học, nhà thờ, đường sá, cầu cống…;

-  Tham mưu với chính quyền xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng các khu nhà thay thế 
trong tương lai;

-  Kết nối và vận động các nguồn lực bên ngoài để trợ giúp cộng đồng khôi phục các dịch vụ thiết 
yếu (trường học, trạm xá, chợ, cầu cống,…) góp phần xây dựng lại cơ sở hạ tầng;

Bên cạnh những công việc hỗ trợ người dân tái thiết lập các lĩnh vực trên trong cuộc sống, nhân 
viên CTXH cần trợ giúp người dân trong cộng đồng qua những hoạt động sau đây để tăng cường 
ứng phó với thiên tai thảm hại.

	  Truyền thông giáo dục: Phổ biến và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các hiểm họa thiên 
tai và cách thức ứng phó với thảm họa thiên tai.

	  Tập huấn và xây dựng năng lực ứng phó và phục hồi cho các nhóm dễ bị tổn thương (lớp học 
về bơi, sơ cấp cứu, phòng chống bị xâm hại,…)

	  Vận động nguồn lực: Giúp cộng đồng nhận diện được các nguồn lực cơ bản có ích cho sự phục 
hồi và tái thiết của cộng đồng; xác định nguồn lực nội lực, kết nối các dịch vụ với các đơn vị 
trong và ngoài cộng đồng.

	  Biện hộ các chính sách, pháp luật hiện phục vụ cho quá trình tái thiết và phục hồi.

	  Xây dựng và củng cố mạng lưới xã hội tại cộng đồng: mối quan hệ tương tác giữa các cá nhân 
với các nhóm trong cộng đồng như hàng xóm, bạn bè, gia đình, các tổ chức thiết chế tôn giáo, 
các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội dân sự,... Việc xây dựng và củng cố mạng lưới xã 
hội tại cộng đồng nhằm giúp: Các nhóm xã hội có thể hỗ trợ nhau tối đa và nhanh nhất khi có 
thảm họa thiên tai khẩn cấp xảy ra. Đây chính là yếu tố bảo vệ khiến cho cá nhân/ nhóm cảm 
thấy an toàn, tự tin nếu có xảy ra tình huống khẩn cấp; Công tác ứng phó, cứu trợ khẩn cấp đối 
với cộng đồng bị thảm họa thiên tai đạt hiệu quả nhanh hơn; Mạng lưới xã hội có trách nhiệm 
với sự sống còn và ổn định của chính cộng đồng của họ.Hướng dẫn cộng đồng xây dựng hệ 
thống cảnh báo sớm và vẽ bản đồ thảm họa để phòng tránh các nguy cơ trong tương lai.Đóng 
góp khả năng chuyên môn cho các hoạt động phục hồi và tái thiết ngay từ khi bắt đầu cho 
đến khi kết thúc chương trình.Hỗ trợ, tham vấn tâm lý giúp người dân, nhất là nhóm dễ bị tổn 
thương phục hồi hoạt động sống bình thường.
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Lưu ý, nhân viên CTXH phải là người tham gia hỗ trợ, kết nối giữa cộng đồng và các nguồn lực để 
quá trình phục hồi đạt hiệu quả tối đa.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phục hồi, nhân viên CTXH cần phải thực 
hiện cả vai trò giám sát, đánh giá nhằm nắm rõ được tiến độ của quá trình phục hồi, tái thiết; nhận 
diện những khó khăn và tìm cách khắc phục những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cũng như hiệu 
quả của quá trình phục hồi; có thông tin làm căn cứ để hỗ trợ cộng đồng trong việc điều chỉnh kế 
hoạch phục hồi cho từng giai đoạn. 

2.5.  Đánh giá kết quả phục hồi của cộng đồng 

Nội dung đánh giá (còn gọi là lượng giá)

	 •	 	Đánh	giá	mức	độ	phục	hồi	của	cộng	đồng	sau	thiên	tai	(mục	tiêu,	kết	quả,	chất	lượng	các	hoạt	
động, so sánh kế hoạch với kết quả đạt được).

	 •	 Đánh	giá	sự		tham	gia	của	các	bên	liên	quan,	đặc	biệt	là	của	cộng	đồng.	

	 •	 Xác	định	yếu	tố	có	lợi,	yếu	tố	bảo	vệ	cũng	như	yếu	tố	rủi	ro.

	 •	 Đánh	giá	sự	thay	đổi	về	khả	năng	ứng	phó	với	thiên	tai		của	cộng	đồng.	

Phương pháp/công cụ đánh giá:

	 •	 Tổ	chức	họp	dân:	thảo	luận	những	vấn	đề	liên	quan	tới	đánh	giá.

	 •	 	Thảo	luận	nhóm:	Các	bên	có	liên	quan	(các	nhóm	dân,	các	tổ	chức	cứu	trợ,	NGOs	trên	địa	bàn,	
các bên tham gia vào quá trình tái thiết, phục hồi)…

	 •	 Điều	tra	bằng	phiếu	hỏi.	

	 •	 Quan	sát	thực	địa	và	tổng	hợp,	so	sánh,	phân	tích	số	liệu	báo	cáo	từ	các	tài	liệu	thứ	cấp.

	 •	 	Thăm	các	hộ	gia	đình	(chọn	đại	diện	có	chủ	đích)	và	phỏng	vấn	trực	tiếp	người	dân	để	biết	cụ	
thể về mức độ phục hồi của họ.

Các bên tham gia đánh giá:

	 •	 Người	dân	cộng	đồng	(trong	đó	có	ban	nòng	cốt)

	 •	 Cơ	quan		quản	lý	chức	năng

	 •	 Cơ	quan/chuyên	gia	đánh	giá	độc	lập.
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pHỤ LỤC 

Mẫu báo cáo số 1

BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ TÌNH HÌNH THẢM HỌA

I. THÔNG BÁO VỀ TìNH HìNH THẢM HọA/ kHẩN Cấp

1. Loại thảm họa/ tình trạng khẩn cấp

2. Thời gian xuất hiện

3. Khu vực bị ảnh hưởng:

- Những huyện/ quận bị ảnh hưởng

- Những xã /phường/ cộng đồng bị ảnh hưởng

- Phạm vi ước tính bị ảnh hưởng bao nhiêu km

II. HậU QUẢ CỦA THẢM HọA/ TìNH TrẠNG kHẩN Cấp

Ước tính con số (số lượng) bị ảnh hưởng theo từng nhóm dưới đây:

1. Số người bị chết

2. Số người bị thương

3. Số người cần phải sơ tán khẩn cấp

4. Số nhà ở bị phá hủy hoàn toàn

III. NHỮNG YêU CẦU VỀ SƠ TÁN, TìM kIếN VÀ CứU HỘ

Nêu rõ những yêu cầu khẩn cấp cần được đáp ứng của lực lượng bên ngoài (như trung ương, Hội 
chữ thập đỏ, các tổ chức cứu trợ khác,…) mà ở địa phương không thể đáp ứng được.

1. Số lượng xuồng/ ghe máy

2. Số lượng phao cứu sinh

3. Số nhóm cứu hộ khẩn cấp

4. Dụng cụ, phương tiện sơ tán khẩn cấp

5. Các nhu cầu khẩn cấp khác: thuốc cấp cứu, lương thực, quần áo, chăn màn,…

Ký tên và đóng dấu của cơ quan ra văn bản (Tỉnh, Huyện hoặc Xã)

Thời gian gửi báo cáo
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 Mẫu báo cáo số 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THẢM HỌA THIÊN TAI

I. TìNH HìNH THẢM HọA THIêN TAI kHẩN Cấp

1. Thời gian, địa điểm, loại hình và mức độ thảm họa thiên tai khẩn cấp

2. Tổng diện tích và khu vực bị ảnh hưởng: Liệt kê các huyện/ quận, xã/ phường/ thị trấn hay 
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa (sẽ rõ ràng hơn nếu đính kèm được một bản đồ xác định rõ 
những khu vực bị ảnh hưởng).

II. HậU QUẢ THẢM HọA THIêN TAI kHẩN Cấp

1. Số người chết

2. Số người bị mất tích

3. Số người bị thương

4. Số người phải sơ tán

5. Số người hiện đang phải ngủ ngoài trời

6. Số người đang phải ngủ trong các công trình công cộng

7. Số người hiện không có lương thực, thuốc men và nước sạch

8. Số người/hộ có nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc phần lớn

III. ứNG pHÓ VÀ NGUồN LỰC CỦA ĐịA pHƯƠNG

1.  Mô tả những biện pháp do chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đang thực 
hiện tại cộng đồng bị ảnh hưởng.

2. Những người/ hộ bị ảnh hưởng đang tiến hành các biện pháp ứng phó như thế nào?

IV. NHU CẦU Hỗ Trợ NHÂN ĐẠO kHẩN Cấp

1.  Liệt kê các ưu tiên cần hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trong vòng 24 – 120 giờ tới (như 
nước sạch, vệ sinh, lương thực, chỗ ở, thuốc và chăm sóc y tế, quần áo, chăn màn,… và các mối 
quan tâm khẩn cấp khác).

2. Thống kê số lượng nhu cầu cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp

V. THỐNG kê CÁC NGUồN LỰC HIỆN CÓ

1. Mô tả tất cả các nguồn lực (vật lực, tài chính và nhân lực) hiện có như: lao động có kỹ năng và 
không có kỹ năng, trường học, bệnh viện, xe vận tải, chợ, đội cứu trợ khẩn cấp, các vật dụng cần 
thiết cho công tác cứu trợ khẩn cấp khác,…đã và đang được sử dụng vào hoạt động ứng phó, phục 
hồi và tái thiết. Mô tả số lượng các nguồn lực và hiệu quả sử dụng.
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2. Các phương tiện vận tải và nhà kho (của các tổ chức kinh doanh, chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể xã hội khác) hiện có tại địa phương

3. Điều kiện về giao thông sau thảm họa: đường bộ, đường thủy, đường sông, đường tàu hỏa,…
VI. NHỮNG VấN ĐỀ TIỀM ẩN TrONG TƯƠNG LAI (những nhu cầu hoặc hậu quả phát sinh)

1. Dự báo các vấn đề nghiêm trọng hoặc nhu cầu của cộng đồng có thể phát sinh sau thảm họa 
trong khoảng thời gian 3 tháng tới.

2. Dự kiến lượng hàng hóa đáp ứng bao gồm cả tài chính và chi phí cho các hoạt động đáp ứng

VII. Hỗ Trợ CỦA ĐịA pHƯƠNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯờI Dễ Bị TổN THƯƠNG NHấT

1. Liệt kê những người/ nhóm người bị thiệt hại/ tổn thương nhất

2. Mô tả những hỗ trợ cụ thể của địa phương cho những người/ nhóm người bị thiệt hại nhiều nhất

VIII. NHậN ĐịNH VỀ NGUồN LỰC ĐÁp ứNG CỦA ĐịA pHƯƠNG VÀ ĐỀ XUấT NGUồN LỰC Bổ 
SUNG để khắc phục hậu quả của thảm họa (bao gồm cả đáp ứng nhu cầu ứng cứu khẩn cấp, phục 
hồi và tái thiết)

Ký tên và đóng dấu của cơ quan ra văn bản (Tỉnh, Huyện hoặc Xã)

Thời gian gửi báo cáo
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