
Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) 
xây dựng khả năng chống chịu với biến 
đổi khí hậu ở các cộng đồng, môi trường 
và nền kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông

Tổng quan về Chương trình
Sứ mệnh của chương trình là:

1. Thu hút sự tham gia của các đối tác quốc gia ở tiểu vùng 
sông Mê Kông để xác định nhu cầu hành động và sắp xếp 
phù hợp các cơ hội do đầu tư NbS kết hợp tạo ra

2. Chứng minh khả năng ứng dụng tại địa phương 
và luận cứ về kinh tế cho hành động 

3. Hỗ trợ nhân rộng NbS kết hợp để có tác động rộng hơn  

4. Để lại di sản lâu dài về quan hệ đối tác và năng lực địa phương. 

Sự cần thiết đầu tư cơ 
sở hạ tầng đô thị có 
khả năng phục hồi  
Các thành phố ở tiểu vùng sông Mê Kông đang phát triển 
nhanh chóng – tốc độ tăng trưởng 3–5% mỗi năm, cao 
hơn mức trung bình của thế giới. Đến năm 2030, dự kiến 
hơn 40% dân số của khu vực sẽ sống ở khu vực thành thị.

Những khu vực đô thị đang lớn dần này đang thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng việc các thành phố 
tiểu vùng sông Mê Kông quản lý sự tăng trưởng như 
thế nào sẽ quyết định sức khỏe, sự thịnh vượng và 
phúc lợi trong tương lai của các cộng đồng và môi 
trường trong tiểu vùng sông Mê Kông. Đồng thời, biến 
đổi khí hậu đang gây thêm nhiều áp lực đối với các 
trung tâm đô thị đang phát triển nhanh chóng này. 

Một thách thức chính mà chương trình phải giải 
quyết là các cách tiếp cận truyền thống chỉ dựa 
vào các giải pháp cơ sở hạ tầng “màu xám” quy 
mô lớn không thể mang lại kết quả kinh tế, môi 
trường và xã hội mà các cộng đồng tiểu vùng sông 
Mê Kông mong muốn với chi phí phải chăng. 

Việc tạo ra các trung tâm đô thị và vùng phụ cận có khả 
năng chống chịu với biến đổi khí hậu đòi hỏi một nhóm 
giải pháp rộng hơn. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên 
ngày càng được tích hợp vào quy hoạch đô thị để cung 
cấp cơ sở hạ tầng “xanh” hoặc “xám/xanh” linh hoạt và 
tiết kiệm chi phí hơn nhằm xây dựng ra các trung tâm đô 
thị có khả năng chống chịu. Bằng việc sử dụng quản lý 
nước như một lĩnh vực xúc tác, tích hợp cơ sở hạ tầng 
“xanh” và “xám” cho phép NbS có thể mở rộng, linh hoạt, 
tiết kiệm chi phí và đáp ứng các đặc điểm và ưu tiên của 
cộng đồng và môi trường phù hợp với bối cảnh đang được 
xem xét. Cùng với sự hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức 
công, tư và cộng đồng, các giải pháp này có thể bổ sung 
cho cách tiếp cận thông thường để hỗ trợ tăng trưởng 
thích ứng với khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống.  

Kết quả dự kiến của Chương trình 
Chương trình RUCAS hỗ trợ các trung tâm đô thị và khu vực 
xung quanh và các khu vực trên lưu vực đạt được như sau:

Khi kết thúc chương trình

• Các đối tác quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông sẽ được 
nâng cao năng lực và khả năng kỹ thuật, được thí điểm 
ý tưởng tại địa phương, bổ sung thể chế và hợp tác khu 
vực để hỗ trợ nhân rộng các giải pháp kết hợp NbS nhằm 
phát triển chống chịu với biến đổi khí hậu bền vững hơn 

• Các đối tác quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông sẽ xây dựng 
một nhóm các chuyên gia kỹ thuật đa dạng về giới và 
các báo cáo, hướng dẫn và khuyến nghị về chương trình 
minh họa và hỗ trợ việc áp dụng các kết quả GEDSI

• Các đối tác khu vực tư nhân Úc sẽ được nâng 
cao năng lực và xây dựng lộ trình tiếp cận thị 
trường cho các giải pháp kết hợp NbS 

• Các trường đại học Úc và khu vực sông Mê Công 
sẽ được tăng cường hợp tác và sẽ khám phá các 
cơ hội giáo dục và nghiên cứu trong tương lai

Chương trình được thành lập bởi Bộ Ngoại 
giao và Thương mại Úc (DFAT), và đang 

được thực hiện bởi Trung tâm các Thành phố 
Nhạy cảm về Nước của Úc (Water Sensitive 
Cities Australia, WSCA) và ICEM - Trung 

tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường. 

Vui lòng liên hệ Ben Furmage  
(ben.furmage@monash.edu)  

để biết thêm chi tiết. 

Ứng phó hiệu quả thông qua các cộng đồng gắn 
kết và cơ sở hạ tầng kết hợp NbS có khả năng phục 
hồi trước thiên tai được hỗ trợ bởi các chuyên 
gia được đào tạo phù hợp và có nguồn lực, phản 
ánh sự đa dạng của cộng đồng mà họ phục vụ 

Phục hồi nhanh chóng khi những sự kiện 
này xảy ra theo cách nâng cao tính công 
bằng, hiệu quả và tăng trưởng dài hạn.

Hành động để giảm tốc độ và mức độ 
của biến đổi khí hậu và chủ động nâng 
cao kết quả Bình đẳng giới, Khuyết 
tật và Hòa nhập xã hội (GEDSI)

Cùng nhau học hỏi bằng cách 
xây dựng năng lực địa phương 
lâu dài và quan hệ đối tác được 
hỗ trợ bởi kết nối khu vực.

Sẵn sàng đối phó với một loạt các sự kiện 
cực đoan (bao gồm lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn, 
nhiệt độ cực cao) thông qua các giải pháp 
công trình kết hợp phù hợp với địa phương 
(ví dụ: công trình chống lũ lụt, các giải pháp 
cung cấp nước và năng lượng linh hoạt) và 
các giải pháp phi công trình (ví dụ: hệ thống 
cảnh báo sớm, giáo dục cộng đồng, các biện 
pháp kinh tế và kiểm soát quy hoạch) 
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Chương trình RUCAS sẽ hỗ trợ mỗi quốc 
gia đối tác thông qua bốn giai đoạn:

1. Thu hút sự tham gia của các đối tác quốc gia ở tiểu vùng 
sông Mê Kông để xác định nhu cầu hành động và hướng 
tới các cơ hội đầu tư kết hợp NbS : Dựa trên kinh nghiệm 
quốc tế, chương trình sẽ nêu bật tiềm năng đóng góp của 
các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng kết hợp NbS trong việc 
xây dựng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu cho đô thị. 
Chương trình sẽ thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan 
bao gồm khu vực công, tư nhân và giới học thuật ở mỗi 
quốc gia để tìm hiểu các vấn đề địa phương, các ưu tiên và 
khả năng cho quốc gia của họ và tiểu vùng sông Mê Kông. 

2. Chứng minh tính liên quan và lợi ích cho địa phương: 
Chương trình sẽ kết hợp những hiểu biết sâu sắc của đối tác 
địa phương và chuyên môn quốc tế để xây dựng một báo cáo 
hành động bằng cách chỉ ra tính liên quan, khả năng thiết kế 
và luận cứ kinh tế cho NbS trong xây dựng khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu ở các cộng đồng tại đô thị tiểu vùng 
sông Mê Kông thông qua dự án thí điểm các nghiên cứu khái 
niệm tại địa phương, bao gồm:  
 
a. các địa điểm hợp tác mới (ví dụ: ở Lào và Campuchia) 
thể hiện tính đa dạng và khả năng ứng dụng của NbS và bổ 
sung vào danh mục các địa điểm nghiên cứu hiện có tạicủa 
tiểu vùng sông Mê Kông.  
 
b. Tiếp tục phát triển tại các địa điểm nghiên cứu đã có 
(ở Việt Nam hoặc Thái Lan), có thể bao gồm hỗ trợ xây 
dựng tài liệu tiền khả thi, tiến hành điều tra chi tiết hơn và 
xác nhận các cơ hội, báo cáo kinh doanh và cơ chế tài trợ. 

Mỗi quốc gia đối tác đều có sự khác biệt và mỗi 
khu vực pháp lý sẽ tiến triển qua bốn giai đoạn, 
với tốc độ phát triển phụ thuộc vào bối cảnh và các 
hoạt động của họ trong chương trình trước đây.

Các chủ đề xuyên suốt cho từng giai 
đoạn của chương trình sẽ là: 

• Áp dụng cách tiếp cận hệ thống đô thị, sử 
dụng các vấn đề quản lý nước (ví dụ: an ninh 
và chất lượng nước) như một điểm khởi đầu 
để xem xét một loạt các vấn đề quy hoạch đô 
thị chính ở quy mô khu vực và lưu vực. 

• Mở ra nhiều lựa chọn hơn, bằng cách tích hợp 
các giải pháp dựa trên thiên nhiên (ví dụ: đất ngập 
nước, công viên, rừng ngập mặn, v.v.) và các giải 
pháp phi công trình (ví dụ: kiểm soát quy hoạch, 
hệ thống cảnh báo lũ lụt, khuyến khích kinh tế) 
với cơ sở hạ tầng xám truyền thống đã có hoặc 
đang được lên kế hoạch (ví dụ: hệ thống thoát 
nước, hệ thống năng lượng và đường xá), sau 
đó đánh giá các phương án bằng cách sử dụng 
phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế mới. 

• Tập trung vào sự hợp tác và tác động lâu dài 
thông qua mở rộng quy mô, bằng cách xây dựng 
trên động lực và mạng lưới hiện có để đạt được kết 
quả (mở rộng theo chiều sâu), đẩy nhanh ứng dụng 
thực tế trong bối cảnh mới (mở rộng theo chiều rộng) 
và đưa ra các bằng chứng khoa học tại địa phương 
và hỗ trợ xây dựng thể chế (mở rộng có hệ thống). 

• GEDSI (Bình đẳng giới, Khuyết tật và Hòa  
nhập xã hội) cũng như ứng phó và phục 
hồi sau COVID 19 là những cân nhắc 
chính trong quá trình thiết kế và bàn giao 
sản phẩm đầu ra của chương trình. 

3. Hỗ trợ mở rộng quy mô và tạo ra tác động rộng hơn: 
Các đối tác sẽ được hỗ trợ để mở rộng quy mô ứng dụng 
cho các địa điểm nghiên cứu và hơn thế nữa thông qua việc 
điều chỉnh nghiên cứu quốc tế và địa phương để đưa ra các 
hướng dẫn, quy định, thiết kế mẫu và bộ công cụ hỗ trợ 
quyết định đầu tư cụ thể cho tiểu vùng sông Mê Kông. Việc 
xác định các cơ hội thí điểm (lý tưởng là liên kết với các dự 
án cơ sở hạ tầng hiện tại hoặc đã được lên kế hoạch) cũng 
sẽ là một yếu tố chính trong giai đoạn này của chương trình.  
Các hoạt động thí điểm có thể bao gồm phát triển cơ sở hạ 
tầng, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng một cách sáng tạo, 
hoặc các cách khuyến khích hành động bằng lợi ích kinh tế. 

4. Xây dựng nền tảng cho một di sản lâu dài: Trao đổi 
kiến thức và đào tạo sẽ là một phần không thể thiếu 
của Chương trình. Nội dung này sẽ được thiết kế và đề 
xuất dựa trên kết quả hợp tác của các tổ chức công, tư 
nhân và giới học thuật địa phương.  Kinh nghiệm của 
chương trình CRC ở Úc đã cho thấy một mô hình tiềm 
năng cho các quan hệ đối tác này. Các sự kiện khu vực 
và trực tuyến sẽ hỗ trợ việc trao đổi rộng rãi hơn.

Chi tiết chương trình
Chương trình sẽ sử dụng quản lý nước làm lĩnh vực xúc tác để thúc đẩy khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu tại đô thị ở 4 quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông – Thái Lan, Việt 
Nam, Campuchia và CHDCND Lào. Chương trình này được xây dựng dựa trên chương trình 
trước đây về NbS ở tiểu vùng sông Mê Kông, phát triển tiếp các công việc đã thực hiện ở 
Thái Lan và Việt Nam và mở rộng chương trình tới Campuchia và CHDCND Lào. 

Mekong

Laos

Cambodia
Vietnam

Thailand

China

Myanmar
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Chương trình RUCAS sẽ hỗ trợ mỗi quốc 
gia đối tác thông qua bốn giai đoạn:

1. Thu hút sự tham gia của các đối tác quốc gia ở tiểu vùng 
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tiểu vùng sông Mê Kông.  
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pháp phi công trình (ví dụ: kiểm soát quy hoạch, 
hệ thống cảnh báo lũ lụt, khuyến khích kinh tế) 
với cơ sở hạ tầng xám truyền thống đã có hoặc 
đang được lên kế hoạch (ví dụ: hệ thống thoát 
nước, hệ thống năng lượng và đường xá), sau 
đó đánh giá các phương án bằng cách sử dụng 
phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế mới. 

• Tập trung vào sự hợp tác và tác động lâu dài 
thông qua mở rộng quy mô, bằng cách xây dựng 
trên động lực và mạng lưới hiện có để đạt được kết 
quả (mở rộng theo chiều sâu), đẩy nhanh ứng dụng 
thực tế trong bối cảnh mới (mở rộng theo chiều rộng) 
và đưa ra các bằng chứng khoa học tại địa phương 
và hỗ trợ xây dựng thể chế (mở rộng có hệ thống). 

• GEDSI (Bình đẳng giới, Khuyết tật và Hòa  
nhập xã hội) cũng như ứng phó và phục 
hồi sau COVID 19 là những cân nhắc 
chính trong quá trình thiết kế và bàn giao 
sản phẩm đầu ra của chương trình. 

3. Hỗ trợ mở rộng quy mô và tạo ra tác động rộng hơn: 
Các đối tác sẽ được hỗ trợ để mở rộng quy mô ứng dụng 
cho các địa điểm nghiên cứu và hơn thế nữa thông qua việc 
điều chỉnh nghiên cứu quốc tế và địa phương để đưa ra các 
hướng dẫn, quy định, thiết kế mẫu và bộ công cụ hỗ trợ 
quyết định đầu tư cụ thể cho tiểu vùng sông Mê Kông. Việc 
xác định các cơ hội thí điểm (lý tưởng là liên kết với các dự 
án cơ sở hạ tầng hiện tại hoặc đã được lên kế hoạch) cũng 
sẽ là một yếu tố chính trong giai đoạn này của chương trình.  
Các hoạt động thí điểm có thể bao gồm phát triển cơ sở hạ 
tầng, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng một cách sáng tạo, 
hoặc các cách khuyến khích hành động bằng lợi ích kinh tế. 

4. Xây dựng nền tảng cho một di sản lâu dài: Trao đổi 
kiến thức và đào tạo sẽ là một phần không thể thiếu 
của Chương trình. Nội dung này sẽ được thiết kế và đề 
xuất dựa trên kết quả hợp tác của các tổ chức công, tư 
nhân và giới học thuật địa phương.  Kinh nghiệm của 
chương trình CRC ở Úc đã cho thấy một mô hình tiềm 
năng cho các quan hệ đối tác này. Các sự kiện khu vực 
và trực tuyến sẽ hỗ trợ việc trao đổi rộng rãi hơn.

Chi tiết chương trình
Chương trình sẽ sử dụng quản lý nước làm lĩnh vực xúc tác để thúc đẩy khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu tại đô thị ở 4 quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông – Thái Lan, Việt 
Nam, Campuchia và CHDCND Lào. Chương trình này được xây dựng dựa trên chương trình 
trước đây về NbS ở tiểu vùng sông Mê Kông, phát triển tiếp các công việc đã thực hiện ở 
Thái Lan và Việt Nam và mở rộng chương trình tới Campuchia và CHDCND Lào. 

Mekong

Laos

Cambodia
Vietnam

Thailand

China

Myanmar
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Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) 
xây dựng khả năng chống chịu với biến 
đổi khí hậu ở các cộng đồng, môi trường 
và nền kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông

Tổng quan về Chương trình
Sứ mệnh của chương trình là:

1. Thu hút sự tham gia của các đối tác quốc gia ở tiểu vùng 
sông Mê Kông để xác định nhu cầu hành động và sắp xếp 
phù hợp các cơ hội do đầu tư NbS kết hợp tạo ra

2. Chứng minh khả năng ứng dụng tại địa phương 
và luận cứ về kinh tế cho hành động 

3. Hỗ trợ nhân rộng NbS kết hợp để có tác động rộng hơn  

4. Để lại di sản lâu dài về quan hệ đối tác và năng lực địa phương. 

Sự cần thiết đầu tư cơ 
sở hạ tầng đô thị có 
khả năng phục hồi  
Các thành phố ở tiểu vùng sông Mê Kông đang phát triển 
nhanh chóng – tốc độ tăng trưởng 3–5% mỗi năm, cao 
hơn mức trung bình của thế giới. Đến năm 2030, dự kiến 
hơn 40% dân số của khu vực sẽ sống ở khu vực thành thị.

Những khu vực đô thị đang lớn dần này đang thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng việc các thành phố 
tiểu vùng sông Mê Kông quản lý sự tăng trưởng như 
thế nào sẽ quyết định sức khỏe, sự thịnh vượng và 
phúc lợi trong tương lai của các cộng đồng và môi 
trường trong tiểu vùng sông Mê Kông. Đồng thời, biến 
đổi khí hậu đang gây thêm nhiều áp lực đối với các 
trung tâm đô thị đang phát triển nhanh chóng này. 

Một thách thức chính mà chương trình phải giải 
quyết là các cách tiếp cận truyền thống chỉ dựa 
vào các giải pháp cơ sở hạ tầng “màu xám” quy 
mô lớn không thể mang lại kết quả kinh tế, môi 
trường và xã hội mà các cộng đồng tiểu vùng sông 
Mê Kông mong muốn với chi phí phải chăng. 

Việc tạo ra các trung tâm đô thị và vùng phụ cận có khả 
năng chống chịu với biến đổi khí hậu đòi hỏi một nhóm 
giải pháp rộng hơn. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên 
ngày càng được tích hợp vào quy hoạch đô thị để cung 
cấp cơ sở hạ tầng “xanh” hoặc “xám/xanh” linh hoạt và 
tiết kiệm chi phí hơn nhằm xây dựng ra các trung tâm đô 
thị có khả năng chống chịu. Bằng việc sử dụng quản lý 
nước như một lĩnh vực xúc tác, tích hợp cơ sở hạ tầng 
“xanh” và “xám” cho phép NbS có thể mở rộng, linh hoạt, 
tiết kiệm chi phí và đáp ứng các đặc điểm và ưu tiên của 
cộng đồng và môi trường phù hợp với bối cảnh đang được 
xem xét. Cùng với sự hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức 
công, tư và cộng đồng, các giải pháp này có thể bổ sung 
cho cách tiếp cận thông thường để hỗ trợ tăng trưởng 
thích ứng với khí hậu và cải thiện chất lượng cuộc sống.  

Kết quả dự kiến của Chương trình 
Chương trình RUCAS hỗ trợ các trung tâm đô thị và khu vực 
xung quanh và các khu vực trên lưu vực đạt được như sau:

Khi kết thúc chương trình

• Các đối tác quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông sẽ được 
nâng cao năng lực và khả năng kỹ thuật, được thí điểm 
ý tưởng tại địa phương, bổ sung thể chế và hợp tác khu 
vực để hỗ trợ nhân rộng các giải pháp kết hợp NbS nhằm 
phát triển chống chịu với biến đổi khí hậu bền vững hơn 

• Các đối tác quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông sẽ xây dựng 
một nhóm các chuyên gia kỹ thuật đa dạng về giới và 
các báo cáo, hướng dẫn và khuyến nghị về chương trình 
minh họa và hỗ trợ việc áp dụng các kết quả GEDSI

• Các đối tác khu vực tư nhân Úc sẽ được nâng 
cao năng lực và xây dựng lộ trình tiếp cận thị 
trường cho các giải pháp kết hợp NbS 

• Các trường đại học Úc và khu vực sông Mê Công 
sẽ được tăng cường hợp tác và sẽ khám phá các 
cơ hội giáo dục và nghiên cứu trong tương lai

Chương trình được thành lập bởi Bộ Ngoại 
giao và Thương mại Úc (DFAT), và đang 

được thực hiện bởi Trung tâm các Thành phố 
Nhạy cảm về Nước của Úc (Water Sensitive 
Cities Australia, WSCA) và ICEM - Trung 

tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường. 

Vui lòng liên hệ Ben Furmage  
(ben.furmage@monash.edu)  

để biết thêm chi tiết. 

Ứng phó hiệu quả thông qua các cộng đồng gắn 
kết và cơ sở hạ tầng kết hợp NbS có khả năng phục 
hồi trước thiên tai được hỗ trợ bởi các chuyên 
gia được đào tạo phù hợp và có nguồn lực, phản 
ánh sự đa dạng của cộng đồng mà họ phục vụ 

Phục hồi nhanh chóng khi những sự kiện 
này xảy ra theo cách nâng cao tính công 
bằng, hiệu quả và tăng trưởng dài hạn.

Hành động để giảm tốc độ và mức độ 
của biến đổi khí hậu và chủ động nâng 
cao kết quả Bình đẳng giới, Khuyết 
tật và Hòa nhập xã hội (GEDSI)

Cùng nhau học hỏi bằng cách 
xây dựng năng lực địa phương 
lâu dài và quan hệ đối tác được 
hỗ trợ bởi kết nối khu vực.

Sẵn sàng đối phó với một loạt các sự kiện 
cực đoan (bao gồm lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn, 
nhiệt độ cực cao) thông qua các giải pháp 
công trình kết hợp phù hợp với địa phương 
(ví dụ: công trình chống lũ lụt, các giải pháp 
cung cấp nước và năng lượng linh hoạt) và 
các giải pháp phi công trình (ví dụ: hệ thống 
cảnh báo sớm, giáo dục cộng đồng, các biện 
pháp kinh tế và kiểm soát quy hoạch) 
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