
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỖ  TRỢ  TÀI CHÍNH DỰA VÀO DỰ  BÁO LÀ GÌ? 

Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF) là một cơ chế điều động các nguồn lực để ứng phó sớm với thiên tai. 
Nó thúc đẩy các hành động cứu trợ nhân đạo trước khi thiên tai xảy ra làm giảm thiểu tác động của thiên tai 
đến người dân một cách hiểu quả hơn. Ví dụ với một loại hình thiên cụ thể, khi các chỉ số vượt qua ngưỡng 
nguy hiểm đã xác định trong quy trình hành động, các nguồn quỹ cứu trợ sẽ được tự động kích hoạt và được 
chuyển đến các đơn vị có trách nhiệm thực hiện các hành động ứng phó sớm. 

CÁC HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN FBF 

 

Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo: Kỷ 
nguyên mới cho các hoạt động nhân đạo 
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QUY TRÌNH BẢY BƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN FBF 

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiên phong triển khai phương pháp FbF, bắt đầu thử 
nghiệm năm 2013.1 Cho đến nay, 22 Hội quốc gia đã ứng dụng cơ chế tài chính dựa vào dự báo, triển khai 
các hoạt động ứng phó sớm trước khi thiên tai xảy ra gây ảnh hưởng đến người dân.2  

Tháng 7 năm 2018, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Văn phòng hội Chữ thập đỏ Đức tại Việt Nam đã khởi động 
dự án giảm thiểu tác động của nắng nóng lên các nhóm dễ bị tổn thương ở Hà Nội. Dự án sẽ nâng cao năng 
cho Hội Chữ thập đỏ các cấp trong việc thực hiện phương pháp FbF khi ứng phó với cá loại hình thiên tai, 
góp phần nâng cao vai trò vị thế Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tổ chức tiên phong đi đầu trong các hoạt động 
cứu trợ nhân đạo.  

Quy trình Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo được triển khai  theo 7 bước bởi đơn vị thực hiện nhằm đánh giá 
tình trạng thiên tai tại một địa phương cụ thể, xác định các chỉ số dự báo và đưa ra các hành động ứng phó 
tương ứng với mức độ nguy hiểm, thực hiện hành động trước khi thiên tai xảy ra. Tài liệu hướng dẫn thực 
hiện phương pháp FbF đã được tài liệu hóa và có sẵn tại www.forecast-based-financing.org 

Giới thiệu dự án  
 

Ngưỡng 
dự báo 

Hành động 
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO 
Bao gồm đánh giá các bên liên quan, 
khảo sát người dân, các công cụ phân 
tích thiên tai, đánh giá tình trạng dễ bị 
tổn thương và đánh giá năng lực của 
cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi các 
hiện tượng thời tiết cực đoan 

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG TIN DỰ 
BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
Đánh giá năng lực của cơ quan dự 
báo khí tượng thủy văn ở các cấp 
được đánh giá và thống nhất 
những thông tin thời tiết nào sẽ 
thu thập và theo dõi. Các cơ quan 
dự báo phải đưa ra được thời 
gian sẽ xảy ra thiên tai để kịp thời 
chuẩn bị, huy động các nguồn lực 
ứng phó. 
 

XÁC ĐỊNH CÁC MỨC ĐỘ ẢNH 
HƯỞNG TỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA 
PHƯƠNG 
Các mức độ ảnh hưởng do thiên tai 
gây ra sẽ được đánh giá cụ thể để có 
các hành động sớm. Cùng với mỗi loại 
dự báo đã được thống nhất, các 
“ngưỡng kích hoạt” sẽ là cơ sở để 
triển khai các can thiệp trong một thời 
gian nhất định và tại một địa phương 
cụ thể. 

LỰA CHỌN HÀNH ĐỘNG SỚM 
Bằng việc phối hợp với các cơ 
quan khí tượng thủy văn, Hội Chữ 
thập Đỏ thiết kế được các hành 
động cần thực hiện một khi đạt tới 
ngưỡng kích hoạt nhằm giảm 
thiểu những ảnh hưởng của thiên 
tai 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG CHUẨN 
Quy trình hành động chuẩn (EAP) sẽ 
xác định vai trò trách nhiệm cụ thể của 
mỗi bên liên quan và quy định rõ 
những hành động tương ứng với mỗi 
ngưỡng kích hoạt   
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THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG CHUẨN 
Quy trình hành động chuẩn được 
xem xét một lần nữa với sự tham 
gia của các bên liên quan như  cơ 
quan khí tượng thủy văn, chính 
quyền các cấp và các tổ chức 
nhân đạo 

THEO DÕI THÔNG TIN DỰ BÁO 
Các dự báo thời tiết được theo dõi, 
nếu vượt ngưỡng cảnh báo các 
nguồn lực tài chính sẽ được tự động 
chuyển đến cho các hoạt động tại địa 
phương 
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(1-2) “Forecast-based Financing: A new era for the humanitarian system,” International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies, 2018. 

 


