
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áp dụng mô hình Hỗ trợ tài chính 
dựa vào dự báo (FbF) giảm thiểu 
tác động nắng nóng tại Hà Nội, VN 

Bên phải: 
Cập nhật của dự án 
“Sẵn sàng cho FbF” 
tháng 12/2018.  
Trước khi xác định dự 
báo và xác định 
ngưỡng ảnh hưởng 
để kích hoạt hành 
động cần thiến hành 
các cuộc điều tra, 
khảo sát để có thể 
hiểu được ảnh hưởng 
của nắng nóng lên 
nhóm dễ bị tổn 
thương trên địa bàn 
Hà Nội. 

GIỚI THIỆU 
Tháng 6/2018, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ 
thập đỏ Đức ký kết thực hiện dự án “ Sẵn sàng cho 
FbF” giúp giảm thiểu ảnh hưởng của nắng nóng lên 
sức khỏe người dân Hà Nôi, đặc biệt là nhóm đối 
tượng dễ bị tổn thương. Chúng tôi áp dụng mô hình 
FbF đã triển khai thí điểm của 22 Hội quốc gia. Dự án 
“Sẵn sàng cho FbF” sẽ sử dụng thông tin về dự báo 
do Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí 
hậu (IMHEN) giúp chúng ta có được các mức cảnh 
báo của nắng nóng để huy động nguồn quỹ trước khi 
xảy ra hiện tượng nắng nóng và triển khai các hành 
động sớm giảm thiểu tác động tiêu cực của nắng 
nóng.   
Sau khi dự án kết thúc, Hội  Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ 
được nâng cao năng lực và có khả năng áp dụng mô 
hình FbF ứng phó với những thiên tai khác như lũ lụt, 
bão và có thể trở thành Hội quốc gia tiên phong trong 
khu vực về hỗ trợ nhân đạo dựa vào dự báo.   
NẮNG NÓNG: MỐI LO NGÀY CÀNG LỚN  
Ủy Ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) dự 
báo nắng nóng sẽ xảy ra thường xuyên hơn với cường 
độ mạnh hơn, do hậu quả của biến đổi khí hậu toàn 
cầu.1 Xu hướng này  sẽ xảy ra tại các khu vực đô thị, 
nơi tập trung nhiều hoạt động của con người, có tình 
trạng ô nhiễm cao do sử dụng nguyên liệu hóa thạch 

và tập trung nhiều tòa nhà cao tầng tạo ra các “đảo 
nhiệt”. Tại Hà Nội, những năm gần đây nhiệt độ đô 
thị tăng lên rõ rệt, nguyên nhân là do hậu quả của 
biến đổi khí hậu và quá trình đô thì hóa nhanh.2 Dự 
án “Sẵn sàng cho FbF” sẽ hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn 
thương bị ảnh hưởng bởi nắng nóng là nhóm bán 
hàng rong trên phố, người cao tuổi và những người 
được chăm sóc ở các Trung tâm bảo trợ xã hội và 
các bệnh viện. 

 (1) “Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers.“ Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2014. Page 6. 
(2) Thi Thanh Hiên Pham, Thi Huyen Ai Tong, Van Cu Pham. “Becoming Urban: How Urbanization 
Influences the Loss of Arable Land in Peri-urban Hanoi,” Computational Science and its Applications, 
2013. 

Cán bộ Hội CTĐ Đức phỏng vấn lái xe ôm trong khảo sát đợt nắng 
nóng đầu tháng 7.2018 tại Hà Nội (chợ Đồng Xuân)  
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