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GIỚI THIỆU 

Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013 Quỹ Châu Á (Quỹ) hỗ trợ Trung tâm Giáo dục và Phát 
triển (Trung tâm) thực hiện Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng 
khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam”. Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án 
là nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong phòng ngừa, ứng phó với thiên 
tai. Các hoạt động nâng cao năng lực tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tại 5 tỉnh/ thành phố thường 
xuyên hứng chịu thiên tai, đó là: Đà Nẵng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Bình Định. Tính 
đến tháng 4 năm 2013, dự án đã đào tạo được đội ngũ giảng viên tại các tỉnh, xây dựng tài liệu đào 
tạo, tài liệu tham khảo, và tiến hành tập huấn cho 520 học viên đại diện cho 340 DNNVV tại các tỉnh 
trên địa bàn dự án. 
 
Trong năm thứ ba, từ tháng 6 năm 2013, Dự án sẽ tiếp tục mở rộng đào tạo cho các doanh nghiệp tại 
các tỉnh/ thành phố miền Trung: Đà Nẵng, Bình Định và Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi và 
Phú Yên. Dự án dự kiến mở rộng đào tạo ra khu vực khác, trong đó có: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Bình Dương, 2 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là Long An và Cần Thơ, và 
một tỉnh tại miền Bắc là Hải Phòng.  
 
Để xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện và nhu cầu của các doanh nghiệp tại các tỉnh miền 
Bắc và miền Nam, Trung tâm tiến hành khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo về những nội dung này 
của các doanh nghiệp tại một số tỉnh/thành phố ở cả 2 miền. Khảo sát theo phiếu (qua thư và điện 
thoại) được tiến hành với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng 
Nai thuộc miền Nam và Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thuộc ĐBSCL; Hải 
Phòng, Thái Bình, Nam Định ở miền Bắc. Phỏng vấn sâu được tiến hành với các cơ quan, tổ chức và 
doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, và Hải Phòng.  
 
Mục đích của hoạt động khảo sát năm thứ 3 là xác định mức độ nhận thức, thái độ, và thực tiễn hiện 
nay của các doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Khảo sát cũng đánh giá 
mức độ quan tâm và của các DNNVV đến những nội dung mà đự án đã và đang thực hiện tại các tỉnh 
miền Trung, cũng như các hình thức phù hợp với DNNVV. Qua đó xác định đối tượng, nhu cầu và nội 
dung đào tạo cho các DNNVV ở khu vực miền Nam và miền Bắc.   
 
Báo cáo gồm các phần chính sau:1) Phương pháp đánh giá: gồm đối tượng và phạm vi khảo sát, địa 
bàn khảo sát, và các phương pháp sử dụng để thu thập thông tin; 2) Bối cảnh chung về tình hình 
thiên tai: phần này trình bày một số thông tin cập nhật về thiên tai, các chương trình, và luật pháp, 
chính sách tính từ năm 2011 đến nay (tiếp nối báo cáo khảo sát từ năm 2011); 3) Kết quả điều tra 
qua thư và điện thoại và phỏng vấn; 4) Kết luận và đề xuất dựa trên kết quả điều tra và khảo sát.  
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1. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

Đối tượng và phạm vi khảo sát: Khảo sát được tập trung vào 3 nhóm đối tượng, bao gồm: (i) các 
DNNVV hoạt động trên địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai (ii) Các hiệp hội doanh nghiệp và chi nhánh 
VCCI đóng tại địa phương (iii) Cơ quan quản lý nhà nước về QLRRTT từ Trung ương đến địa phương. 
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực: Sản xuất, Thương mại/Dịch vụ, Khai khoáng, Nông/lâm/thuỷ sản 
được lựa chọn. Các loại hình doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát là: Doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) bao gồm cả các chi nhánh, Công ty Cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), doanh 
nghiệp tư nhân (DNTN).  
 
Khảo sát tập trung xác định mức độ nhận thức, thái độ và thực tiễn tiến hành các hoạt động phòng 
ngừa và ứng phó với thiên tai tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Dựa trên những nội dung đào tạo đã 
tập huấn cho các doanh nghiệp bao gồm trong các khóa trước, xác định mức độ quan tâm và phù 
hợp của các nội dung này đối với các doanh nghiệp ở miền Nam và miền Bắc. Nhằm tăng cường cung 
cấp thông tin cho các doanh nghiệp qua internet, các thông tin liên quan đến mức độ sử dụng và truy 
cập internet của các doanh nghiệp cũng được thu thập.  
 
Nghiên cứu tài liệu: Để đánh giá nhu cầu đạo tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền 
Bắc và miền Nam, nhóm đánh giá xem xét lại toàn bộ chương trình đào tạo của năm trước, báo cáo 
đánh giá tác động đào tạo hoàn thành đầu năm 2013, cập nhật tin tức về tình hình diễn biến thiên 
tai, những ảnh hưởng đến DNNVV ở Việt Nam và các tỉnh khảo sát từ năm 2011 đến nay (tính từ thời 
điểm kết thúc đánh giá khảo sát trong năm 2011 do Trung tâm tiến hành). Ngoài ra, nhóm cũng cập 
nhật các thông tin liên quan đến các chương trình, chính sách trong lĩnh vực QLRRTT có liên quan đến 
doanh nghiệp.  
 
Thiết kế phiếu điều tra: Dựa trên các thông tin nghiên cứu và những kinh nghiệm thực tiễn tiến hành 
các chương trình đào tạo trong những năm qua, nhóm đánh giá thiết kế các phiếu hỏi để thu thập 
thông tin khảo sát gồm: phiếu điều tra cho các doanh nghiệp, bảng câu hỏi phỏng vấn sâu cho các cơ 
quan, các tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn khảo sát. Các câu hỏi tập trung vào đánh giá kiến 
thức, thái độ và thực tiễn tiến hành công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai của các doanh 
nghiệp trên địa bàn lựa chọn các tỉnh miền Bắc và miền Nam (xin xem thêm phiếu hỏi trong phụ lục 
1). 
 
Điều tra theo phiếu hỏi:  VCCI tiến hành điều tra nhanh nhằm thu thập các thông tin cơ bản về kiến 
thức, thái độ và thực tiễn mà các doanh nghiệp hiện nay đang tiến hành, qua đó xác định nhu cầu 
đào tạo của các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT). Dựa trên phiếu điều 
tra, từ ngày 15 tháng 7 năm 2013, VCCI đã gửi 1.100 bảng hỏi cho 1.100 doanh nghiệp ở các tỉnh phía 
Nam1 qua đường bưu điện và email. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2013, VCCI nhận được 195 phiếu trả 
lời2. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2013, Trung tâm tiến hành khảo sát qua điện thoại đối với 170 doanh 
nghiệp tại một số tỉnh phía Bắc (Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình)3 và có 63 doanh nghiệp đồng ý cung 

                                                             
1  Trong đó: thành phố Hồ Chí Minh: 100 phiếu; Long An: 200 phiếu; Cần Thơ : 200 phiếu; Cà Mau: 100 phiếu; 
Bạc Liêu: 100 phiếu; Sóc Trăng: 100 phiếu; Hậu Giang: 100 phiếu; Bình Dương: 100 phiếu và Đồng Nai: 100 
phiếu. 
 
2  Số doanh nghiệp trả lời như sau: Bạc Liêu: 17; Cà Mau: 4; Cần Thơ: 142; Hậu Giang: 3; Long An: 5; Sóc Trăng: 
22; Thành phố  Hồ Chí Minh: 2. 

3  Trong số 170 doanh nghiệp tại miền Bắc, số doanh nghiệp đóng tại Hải Phòng là 21 doanh nghiệp, Nam Định: 
129 doanh nghiệp, Thái Bình: 20 doanh nghiệp. 
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cấp thông tin4. Dựa trên danh sách doanh nghiệp thành viên của VCCI và hiệp hội doanh nghiệp các 
tỉnh cung cấp, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn ngẫu nhiên các doanh nghiệp để gửi phiếu điều tra theo 
các tiêu chí đã xác định và thống nhất. 
 
Phỏng vấn sâu: Trung tâm đã tiến hành phỏng vấn và thu thập thông tin tại các tỉnh trong thời gian 
từ ngày 12 đến23 tháng 8 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, thành phố Cần Thơ và 
Hải Phòng. Phỏng vấn sâu được tiến hành với các cơ quan và tổ chức có liên quan đến phòng ngừa và 
ứng phó với thiên tai và các hiệp hội hoặc các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên các địa bàn khảo sát. 
Các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn là các doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí và sẵn sàng cung 
cấp thông tin liên quan. Phỏng vấn sâu tiến hành với 11 cơ quan và tổ chức và 29 doanh nghiệp với 
các loại hình, quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đa dạng. Các doanh nghiệp này đều đóng trên 
những địa bàn có ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.  
 
Hạn chế của khảo sát: Khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian hạn chế, trong khi đó thông 
tin về thiệt hại đối với khu vực doanh nghiệp hầu như không có, các cơ quan có liên quan không nắm 
được tình hình cũng như mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp đóng trên các địa bàn của mình. 
Thêm vào đó, hầu hết các doanh nghiệp không quan tâm đến nội dungdự án và không sẵn sàng tham 
gia khảo sát. Dự kiến phỏng vấn sâu tiến hành sau khi nhận được các phiếu phản hồi từ điều tra qua 
phiếu trước trên cơ sở đó sẽ phỏng vấn các doanh nghiệp đã từng bị ảnh hưởng do thiên tai. Nhưng 
cho đến giữa tháng 8 (1 tháng sau khi gửi các bảng hỏi đi), hầu như không có doanh nghiệp nào phản 
hồi. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ cho các hoạt động tiếp theo của dự án, nhóm khảo sát tiến 
hành phỏng vấn sâu với các doanh nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên theo các tiêu chí như đối với 
khảo sát qua thư và qua điện thoại. 
  

                                                             
4 Doanh nghiệp trả lời phỏng vấn tại miền Bắc bao gồm: Hải Phòng: 9 doanh nghiệp, Nam Định: 39 doanh 
nghiệp, Thái Bình: 15 doanh nghiệp. 
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2. BỐI CẢNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI 

2.1. Tình hình thiên tai ở Việt Nam trong những năm gần đây 
 

Trong vòng 5 năm trở lại đây, có một số cơn bão và áp thấp nhiệt đới đi vào nước ta từ bờ biển Bình 
Định – Ninh Thuận - Cà Mau gây ảnh hưởng đến thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ĐBSCL. Trong 
đó, có 2 cơn bão là bão Marinae (bão số 11 năm 2009) và bão Pakhar (bão số 1 năm 2012). Với sức 
gió mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 11- cấp 12, bão Marinae đã tàn phá các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên, gây ra mưa to, gió lớn trên diện rộng, gây lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất kinh hoàng ở các địa 
phương, làm 116 người chết, 7 người mất tích, 125 người bị thương, thiệt hại về vật chất ước tính 
khoảng 5.000 tỷ đồng.5 
 
Năm 2012, trên biển Đông đã xảy ra 10 cơn bão và 2 đợt áp thấp nhiệt đới trong đó 4 đợt bão ảnh 
hưởng trực tiếp đến nước ta. Sau mỗi trận bão là hậu quả của lũ lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng về 
người, tài sản. Các cơn bão ngày càng có hướng đi phức tạp, không theo quy luật, gây khó khăn cho 
công tác dự báo. Điển hình như ngay từ đầu mùa bão, cơn bão số 1 đã xuất hiện ở phía Nam, đây là 
một hiện tượng trái với quy luật (chưa từng diễn ra trong 40 năm qua) gây bất ngờ cho người dân, 
đặc biệt là bà con ngư dân. Cơn bão số 7 (Gaemi) và bão số 8 diễn biến và di chuyển hết sức phức 
tạp, không theo quy luật và khó dự đoán.6 
 
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 của Tổng cục thống kê (ngày 24 tháng12 năm2012), 
thiên tai xảy ra trong năm 2012 đã làm hơn 700 người chết, mất tích và bị thương; hơn 100.000 ngôi 
nhà bị hư hỏng, cuốn trôi; hơn 80.000 ha lúa và hoa màu bị mất trắng; gần 300.000 ha lúa và hoa 
màu bị ngập, hư hỏng. Các địa phương có số người bị chết và mất tích nhiều là: Lào Cai 31 người; Yên Bái 
28 người; Thanh Hóa 17 người. Thái Bình bị thiệt hại nặng nhất về tài sản với gần 28 nghìn ngôi nhà bị sập 
đổ, hư hỏng; 24 nghìn ha hoa màu bị mất trắng; 39 nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị 
thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2012 ước tính trên 7.000 tỷ đồng, trong đó Thái Bình thiệt hại 
khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng giá trị thiệt hại của cả nước.7 
 
Từ đầu năm đến cuối tháng 9 năm 2013, trên biển Đông đã xuất hiện 10 cơn bão và 1 đợt áp thấp 
nhiệt đới. Trong đó có 7 cơn bão trực tiếp đi vào nước ta. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10 năm 2013 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt 
đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có 1 cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam. Các cơn bão từ đầu 
năm chủ yếu đi vào khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ. Theo các báo cáo nhanh của Ban chỉ 
đạo phòng chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Trung ương, số người chết trong các cơn 
bão, cho đến hết tháng 9 là 101 người; hơn 200 người bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà bị đổ, 
sập, ngập trong lũ; hàng triệu ha lúa, hoa màu, cây ăn quả và cây công nghiệp bị ngập, gãy, đổ; mất 
trắng hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết. Bên cạnh đó, các 
cơn bão còn gây thiệt hại nặng nề cho các ngành y tế, giáo dục, giao thông, điện lực, bưu chính, viễn 
thông. Điển hình như bão số 7 đã làm đổ 1 cột tiếp sóng truyền hình ở tỉnh Hòa Bình, bão số 10 làm 

                                                             
5 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Thời tiết diễn biến ngày càng bất thường do biến đổi khí hậu, truy 
cập ngày 7/09/2012, 
http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&catid=341:thoisu&id=6163:th
i-tit-din-bin-ngay-cang-bt-thng-do-bin-i-khi-hu 

6 Tổng cục thủy sản, Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2012 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2013, truy cập ngày 22/3/2013,  
http://www.agroviet.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=28432&Page=4 

7 Tổng cục thống kê, ngày 24/12/2012, Thông cáo báo chí về Tình hình kinh tế - xã hội tháng mười hai và cả 
năm 2012. 
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đổ 1 cột ăngten phát sóng ở Quảng Bình; các tuyến đường Quốc lộ Bắc Nam bị ách tắc, xe lửa cũng 
phải dừng hoạt động do cơn bão số 10. Ước tính tổng thiệt hại gần 20 tỷ đồng. 
 
Ngoài ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão, thì hoàn lưu của bão cũng gây thiệt hại đáng kể. Đợt mưa 
lũ từ ngày 3 – 6 tháng 9 ở các tỉnh phía Bắc và đợt lũ từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 ở Nghệ 
An đã làm 45 người chết, 20 người bị thương; gần 20.000 ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng chục nghìn 
ngôi nhà, cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học bị sập, tốc mái. 
 
2.2. Tình hình thiên tai những năm gần đây tại các tỉnh khảo sát thực tế 
 
Thành phố Hồ Chí Minh: 
 
Trong số 10 cơn bão xuất hiện trên biển Đông năm 2012 có cơn bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến 
thành phố. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố xuất hiện 2 cơn áp thấp nhiệt đới, 8 đợt lốc xoáy và mưa 
giông, 4 đợt triều cường lớn (đỉnh triều đạt và vượt mức báo động cấp III) và 13 vụ sạt lở.  
 
Năm 2012, lần đầu tiên sau nhiều năm, người dân thành phố Hồ Chí Minh đón nhận một trận bão đó 
là bão Pakhar, tuy không thiệt hại về người nhưng bão số 1 đã làm đổ cây, hỏng đường và hơn 2.000 
hộ dân ở huyện Cần Giờ đã phải di tản vì gió to làm tốc các mái nhà8. Tổng hợp thiệt hại trong năm 
2012: 1 người chết và bị thương 7 người; 1.451 căn nhà bị hư hỏng (trong đó: 85 căn sập đổ hoàn 
toàn, 2 căn sập đổ một phần, 1.364 căn tốc mái, hư hỏng, 1 chung cư tốc mái) và 141 phòng trọ; 47 
công trình công cộng, trụ sở bị hư hỏng  chìm 13 ghe; hư hỏng 19 trụ điện và 85 hệ thống điện; ngã 
đổ 607 cây xanh, sạt lở 1.767 m2 đất, thiệt hại 10.941 tấn muối. Mưa giông, lốc xoáy làm cho 7 người 
bị thương; sập hoàn toàn 38 căn nhà, 2 nhà xưởng (kết hợp nhà ở); tốc mái và hư hỏng 390 căn nhà 
và 4 dãy phòng trọ (22 phòng), hư hỏng 11 trường học và 5 trụ sở cơ quan, ngã đổ 32 cây xanh, 4 trụ 
điện và 1 cầu giao tổng của công trình điện trên địa bàn huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, quận 2, 
quận 7, quận 8, quận 9, quận Thủ Đức, quận Bình Tân và quận Bình Thạnh.9 
 
Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng bất lợi đến thành phố Hồ Chí Minh trong những thập kỷ tới. Lượng 
mưa được dự báo sẽ giảm trong mùa khô và tăng trong mùa mưa. Nhiệt độ trung bình được dự báo 
sẽ tăng là 10C cho đến năm 2050 và 2,60C cho đến năm 2100. Mực nước biển dự kiến sẽ tăng 30cm 
cho đến năm 2050 và tiếp tục tăng trong khoảng 65 - 100cm vào năm 2100 so với mực nước biển 
trung bình trong giai đoạn 1980 - 1999. Các khu vực nông nghiệp ngoại thành và các tỉnh lân cận 
thành phố Hồ Chí Minh do nằm trong vùng thấp nên chịu ảnh hưởng bởi hệ thống nước sông khi 
triều cường và mưa lớn với diện tích khoảng 2.340km² trên 5,5 triệu người sinh sống. Việc xả lũ của 
các hồ chứa nước trên sông Đồng Nai, sông Sài Gòn… đã làm vỡ đê bao, tạo nên ngập úng sâu và kéo 
dài gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư. Những cơn mưa lớn trên 100mm xuất 
hiện nhiều hơn, kết hợp triều cường các điểm ngập lụt tại các khu vực, đường phố và trở nên phổ 
biến hơn và có thể nhiều hơn. Một nghiên cứu của chuyên gia kinh tế Ngân hàng Thế giới cho thấy 
136 thành phố biển lớn nhất thế giới sẽ thiệt hại tới 1.000 tỉ USD mỗi năm vì lũ lụt vào năm 2050, 
trong đó thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam sẽ thiệt hại 1,9 tỉ USD.10 
 
 

                                                             
8 Tin nhanh Việt Nam, Bão Pakhar hoành hành tại TP HCM, truy cập ngày 2/04/2012, http://vnexpress.net/tin-
tuc/xa-hoi/bao-pakhar-hoanh-hanh-tai-tp-hcm-2227261.html 

9 Ban chỉ huy PCLB-TKCN thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5/10/2013, Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống 
thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2012 

10 Biến đổi khí hậu, Thành phố HCM chịu ảnh hưởng nặng nề từ Biến đổi khí hậu, truy cập ngày 17 tháng 9 năm 
2013,  
http://biendoikhihau.gov.vn/vi/chi-tiet/tp.hcm-chiu-anh-huong-nang-ne-tu-bien-doi-khi-hau-158754.html 
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Cần Thơ: 
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB &TKCN thành phố Cần Thơ, năm 2012, trên địa bàn thành phố đã 
xảy ra 48 đợt lốc xoáy, 1 vụ sét đánh và 5 điểm sạt lở bờ sông có tổng chiều dài trên 140m. Các đợt 
thiên tai này đã làm 7 người chết, trong đó 1 người chết do bị sét đánh, 6 trẻ em chết đuối do cha 
mẹ bất cẩn; gần 300 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo và 6 phòng trọ bị sụp đổ xuống sông... Ước 
tổng thiệt hại 3,26 tỉ đồng.  
 
Năm 2013, tình hình khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp hơn. 
Mùa mưa bắt đầu từ đầu tháng 5 năm2013 và kết thúc vào giữa tháng 11 năm2013. Các đợt mưa lớn 
xảy ra trên diện rộng, diễn biến phức tạp; trong các tháng đầu mùa mưa và cuối mùa mưa thường 
xảy ra hiện tượng mưa, dông kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy, sấm sét gây thiệt hại về người và tài 
sản, xuất hiện hiện tượng sạt lở bờ sông...11. Từ đầu năm đến tháng 5 năm2013, thành phố Cần Thơ 
đã xảy ra 1 vụ sạt lở bờ sông tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, làm 5 căn nhà bị sụp đổ và 8 căn 
phải di dời đến nơi an toàn. Ước tổng thiệt hại trên 1,3 tỉ đồng. 
 
Long An:  
 
Tuy Long An là tỉnh hiếm khi gặp bão lũ nhưng lại là tỉnh thường xuyên xảy ra dông lốc và mưa đá. 
Năm 2012, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 38 cơn dông lốc gây sập 146 căn nhà, tốc mái 791 căn nhà và 5 
phòng học, thiệt hại hàng chục ngàn hecta lúa và một số tài sản khác của người dân. Ước tổng thiệt 
hại khoảng gần 50 tỷ đồng. Một số huyện thường xuyên xảy ra dông lốc kết hợp mưa đá kéo dài đó là 
các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa. Hiện tượng mưa dông, lốc xoáy ở tỉnh cũng xảy ra rất 
thất thường. Ví dụ như vào tháng 3 năm 2012, mặc dù đang là mùa khô nhưng một trận lốc xoáy xảy 
ra ở huyện Tân Thạnh đã làm sập 10 căn nhà, tốc mái 69 căn nhà, gần 10.000 ha lúa đã chín bị đổ, 
gãy; gây thiệt hại 32,451 tỷ đồng.12 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, mưa to kết hợp với dông lốc trên địa bàn tỉnh Long An đã làm cho 11 
căn nhà sập (huyện Mộc Hoá 6 căn nhà, huyện Bến Lức 2 căn nhà, huyện Tân Trụ 3 căn nhà) và 150 
nhà tốc mái (trong đó huyện Mộc Hoá 15 căn nhà,thành phố  Tân An 24 căn nhà, huyện Bến Lức 88 
căn nhà, huyện Tân Trụ 26 căn nhà), 1 nhà xe bị sập (huyện Tân Trụ), 1 trại gà bị sập và 1 nhà bị xiêu 
vẹo (thành phố Tân An), đổ 1 trụ điện trung thế (huyện Bến Lức). Ước tổng thiệt hại là 1,251 tỷ.13 
 
Hải Phòng:  
 
Năm 2012, Hải Phòng bị thiệt hại nhiều nhất do cơn bão số 8 gây ra. Bão số 8 làm 1 người chết, 1 
người bị mất tích; 9 người bị thương. Về tài sản, bão số 8 làm 3.599 nhà bị tốc mái; 47 phương tiện 
tàu thuyền bị chìm (riêng Cát Hải 20 tàu) 6.200 ha lúa bị đổ, ngập úng; 503 trang trại bị sập và tốc 
mái; hàng chục ki-lô-mét đê hư hại... Ước tổng thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. 14 

                                                             
11 Báo Cần Thơ, Chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, truy cập ngày 10 tháng 5 năm 
2013, 
http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/AnNinhQuocPhong/Chu+dong+pho
ng+tranh,+han+che+thiet+hai+do+thien+tai+gay+ra 

12 Tổng hợp từ báo cáo của Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Long An từ ngày 22/02/2012 đến ngày 14/11/2012 

13 Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Long An, Tình hình thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến ngày 13/6/2013, truy 
cập ngày 3/06/2013, 
http://pctt.longan.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2584&Itemid=63 

14 Thành ủy Hải Phòng, Công tác PCLB- TKCN: Chống chủ quan, hình thức và thiếu trách nhiệm, truy cập ngày 
21/05/2013, http://baohaiphong.com.vn/channel/4905/201305/Cong-tac-PCLB-TKCN-Chong-chu-quan-hinh-
thuc-va-thieu-trach-nhiem-2242077/ 
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Tính đến hết tháng 7 năm 2013, riêng thành phố Hải Phòng thiệt hại 272 tỷ đồng, chiếm 53% tổng thiệt 
hai do thiên tai của cả nước. Ngoài ra, những ngày đầu tháng 8 trở lại đây, các tỉnh, thành phố trong 
khu vực đã liên tiếp phải chống chọi và chịu ảnh hưởng của 3 trận bão lớn, gây thiệt hại về người, tài 
sản, cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội.15 
 
2.3. Các chương trình và chính sách mới tính từ năm 2011 đến nay 
 
So với thời điểmkhảo sát xây dựng chương trình nâng cao năng lực cho dự án từ năm 2011, thì đến 
thời điểm này, sự quan tâm của các cơ quan và tổ chức đến công tác QLRRTT trong doanh nghiệp có 
tiến triển. VCCI và Bộ Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đã tiến hành một số hoạt động 
có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp hoặc có đề cập đến vai trò của doanh nghiệp. Ví dụ: 
Ngày 20 tháng4 năm 2012 đã phối hợp  với Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam tổ 
chức buổi tập huấn “Doanh nghiệp & biến đối khí hậu”. Buổi tập huấn đã giúp các doanh nghiệp nắm 
được những việc cần làm để ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và quản lý rủi ro thiên tai nói 
riêng, nắm được những thách thức và cả những cơ hội cho doanh nghiệp là gì khi trái đất nóng lên.16 
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham gia Hội nghị cấp Bộ trưởng của các nước trong khu 
vực thuộc khối các quốc gia Đông Nam Châu Á (ASEAN) về các bên liên quan lần thứ 2 thực hiện Hiệp 
định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (COP 2) ngày 30 tháng 5 năm 2013, tại Hà 
Nội.17 
Luật phòng chống thiên tai (PCTT) 2013 có số hiệu văn bản: 33/2013/QH13, được Quốc hội thông qua 
ngày19 tháng6 năm2013 và sẽ có hiệu lực từ ngày1 tháng 5 năm 2014. Luật PCTT năm 2013 nhấn 
mạnh công tác phòng chống thiên tai lấy phòng ngừa là chính, không ngừng nghiên cứu tác động của 
biến đổi của khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và những hiện tượng bất thường khác của khí hậu để 
ứng phó phù hợp. Luật PCTT năm 2013, có một số điều liên quan đến doanh nghiệp, cụ thể:  

 Tại Điều 5 (Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai), khoản 5: Ưu đãi, khuyến 
khích doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm rủi ro thiên tai; hỗ trợ đối với doanh 
nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên 
tai theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về phòng, 
chống thiên tai; chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản đóng 
góp cho phòng, chống thiên tai. 

 Điều 32 (Hình thức, đối tượng và nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ), khoản 2, mục b) quy định: Đối 
tượng được hỗ trợ trung hạn bao gồm tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại; cơ 
quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp có công trình 
quy định tại điểm a khoản này;Điều 32, khoản 3, mục b) quy định về hỗ trợ dài hạn được như 
sau: Đối tượng được hỗ trợ dài hạn bao gồm tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp và doanh nghiệp hoạt động công ích bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 
 

Mặc dù các hoạt động này mới chỉ ở mức khởi đầu, có thể nói đây là những điều kiện thuận lợi để 
các hoạt động của dự án có thể được phối hợp và lồng ghép vào các hoạt động và chương trình của 
Chính phủ. Nhờ đó khả năng bền vững và mở rộng các hoạt động dự án sẽ khả thi hơn. 
                                                             
15 Phát biểu của Đồng chí Hà Minh Sơn – Phó trưởng ban công tác Đại biểu tại Hà Nội thường trực hội đồng 
nhân dân (HĐND) các tỉnh ĐBSH và duyên hải Bắc Bộ, tại cuộc họp ngày 20/8/0213. 

16 VCCI, “Doanh nghiệp và Biến đổi khí hậu” Tập huấn do hội đồng Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 
tổ chức, truy cập ngày 18/04/2012,http://vcci.com.vn/su-kien-sap-toi/20120418105448453/doanh-nghiep-va-
bien-doi-khi-hau-tap-huan-do-hoi-dong-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-viet-nam-to-chuc.htm,  

17 Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về các bên liên quan lần thứ 2 thực hiện 
Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (COP 2), truy cập ngày 3/10/2013, 
http://www.agroviet.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?newsid=29232 
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3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

3.1. Kết quả điều tra qua phiếu 
 
Khảo sát được tiến hành từ cuối tháng 7 năm 2013 đến ngày 25 tháng 8 năm 2013. Trong thời gian 
này, VCCI gửi đi 1.100 bảng hỏi cho các tỉnh miền Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và nhận 
được 195 phiếu (gần 18%) trả lời18, trong số đó chỉ có 10 doanh nghiệp (chiếm 5%) bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai. Ngoài ra, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát thêm ở các 
tỉnh miền Bắc và đã gửi phiếu hỏi và tiến hành điều tra qua điện thoại đối với 170 doanh nghiệp tại 
các tỉnh/thành: Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định ở các địa bàn ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai. 
Trong số 170 doanh nghiệp có 63 doanh nghiệp (chiếm 37%) hợp tác và cung cấp thông tin (trong đó 
có 10 doanh nghiệp, chiếm 16%, bị thiệt hại, 53 doanh nghiệp không bị thiệt hại),dưới đây là tổng 
hợp kết quả thu được.  
 

i) Thông tin chung về các doanh nghiệp trả lời phiếu hỏi 
 
Loại hình doanh nghiệp trả lời: 
Trong số 195 Công ty trả lời qua phiếu hỏi có 102 Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), 64 Công ty 
Cổ phần, 23 Doanh nghiệp tư nhân, 2 Công ty Dịch vụ; 2 hợp tác xã. Các doanh nghiệp trả lời nằm rải 
rác trên địa bàn các tỉnh19.  
 
Có 59 doanh nghiệp không ghi thông tin chi tiết người trả lời, còn lại, có 34 người trả lời phiếu là 
thành phần trong ban giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân, 25 người nắm chức vụ quản lý, 77 
người là nhân viên các bộ phận, có 1 chủ cửa hiệu cầm đồ.  
 
Lĩnh vực hoạt động của 195 doanh nghiệp điều tra:  
Trong 195 doanh nghiệp điền phiếu hỏi, có 55 doanh nghiệp kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu 
nông ngư nghiệp, thủy hải sản; 21 doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản (gạo, trái cây); 20 
doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng (dầu ăn, muối, đậu hũ, bia, 
nước giải khát, thuốc lá,..); 10 doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng tiêu dùng (siêu thị, văn 
phòng phẩm, bán hóa mỹ phẩm); 16 doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng công nghiệp (xe máy, 
thiết bị nhà máy thép, vật liệu xây dựng, xăng dầu);18 doanh nghiệp sản xuất và buôn bán các mặt 
hàng về hóa chất (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, dược phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn 
nuôi); 27 doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng công nghiệp nhẹ (nông cụ, gạch, túi xách, găng tay, 
may mặc, đinh,…); 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (tư vấn xây dựng, thi công 
công trình, lắp đặt điện, nội thất); 18 doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ (ăn uống, nhà 
hàng, sân bóng, vận tải, photo, tin học); 3 doanh nghiệp in ấn (ấn phẩm, bao bì); 2 doanh nghiệp hoạt 
động tài chính (ngân hàng).Trong đó có một số doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng: Công ty 
TNHH Tiệp Phát (thành phố Hồ Chí Minh) kinh doanh thủy sản, sản phẩm nông nghiệp và thuốc thú y; 
                                                             
18Bạc Liêu: 17; Cà Mau: 4; Cần Thơ: 142; Hậu Giang: 3; Long An: 5; Sóc Trăng: 22; TP Hồ Chí Minh: 2; Bình 
Dương và Đồng Nai không có doanh nghiệp nào phản hồi; 

19Cà Mau:  phường 5, phường 6, xã Định Bình: thuộc thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời; 
Tỉnh Hậu Giang: huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, thị xã Vị Thanh; 
Tỉnh Long An: thành phố Tân An, huyện Đức Hòa (3 doanh nghiệp),  huyện Vĩnh Hưng; 
Thành phố HCM: Quận Phú Nhuận, Quận 13;  
Tỉnh Bạc Liêu: thành Phố Bạc Liêu: 7; huyện Phước Long: 1; huyện Hòa Bình: 3; huyện Vĩnh Lợi: 2; huyện Giá 
Rai: 2;  huyện Đông Hải: 2;  
Tỉnh Cần Thơ: 72 doanh nghiệp ở Quận Ninh Kiều, 29 doanh nghiệp ở Quận Bình Thủy, 12 doanh nghiệp ở 
Quận Ô Môn, 16 doanh nghiệp ở Quận Cái Răng, 10 doanh nghiệp ở Quận Thốt Nốt, 1 doanh nghiệp ở Quận 
Vĩnh Thạnh, 1 doanh nghiệp ở huyện Cờ Đỏ, 1 doanh nghiệp ở huyện Phong Điền; 
Tỉnh Sóc Trăng: thành phố Sóc Trăng 13; Thị xã Vĩnh Châu 2; huyện Châu Thành 2; huyện Long Phú: 2; huyện 
Trần Đề: 1; huyện Mỹ Xuyên: 2. 
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Công ty TNHH Việt Đức (Sóc Trăng) vừa sản xuất nước uống vừa bán thuốc thú y. 
 

Thâm niên và số người lao động của doanh nghiệp: 
Trong số các doanh nghiệp trả lời phiếu, có 2 doanh nghiệp không điền thông tin mục này. Số còn lại 
có 78 doanh nghiệp thành lập từ 1-5 năm, 69 doanh nghiệp thành lập từ 6-10 năm, 32 doanh nghiệp 
thành lập từ 11 đến 15 năm, 6 doanh nghiệp thành lập từ 16-20 năm và 8 doanh nghiệp thành lập 
trên 20 năm. 
 
Trong 195 doanh nghiệp trả lời, có 23 doanh nghiệp không đưa ra số người lao động cụ thể. Có 20 
doanh nghiệp quy mô rất nhỏ (dưới 10 nhân viên); 65 doanh nghiệp có từ 10-50 nhân viên; 19 doanh 
nghiệp có từ 51-100 nhân viên; 46 doanh nghiệp có từ 101 đến 500 nhân viên, 13 doanh nghiệp có từ 
501-1000 nhân viên và 9 doanh nghiệp có trên 1000 nhân viên. Như vậy có thể thấy các doanh 
nghiệp tham gia trả lời đủ các thành phần và quy mô khá đa dạng. 
 
Thiên tai ảnh hưởng đến gián đoạn sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp:  
Hầu hết các doanh nghiệp tham gia khảo sát ở phía Nam đều không bị ảnh hưởng lớn và thiệt hại 
đáng kể do thiên tai trong vòng 5 năm trở lại đây (các doanh nghiệp không trả lời hoặc trả lời không 
thống kê thiệt hại do chưa từng bị thiệt hại hay ảnh hưởng). Duy nhất chỉ có hai doanh nghiệp có 
thống kê thiệt hại. Đó là: Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Mekong Đỏ tính thống kê 
thiệt hại năm 2012 là 10 triệu đồng. Công ty TNHH một thành viên Đồng Tháp I tại tỉnh Long An thống 
kê thiệt hại như sau: năm 2008 thiệt 180.950.000 đồng, năm 2009: 210.782.000 đồng, năm 2010: 
201.087.000đ, năm 2011: 402.095.000 đồng, năm 2012: 103.0780560 đồng. Một số doanh nghiệp từ 
Sóc Trăng, Cần Thơ và Long An có nêu một số ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, cụ thể như dưới 
đây: 
 
Tại thành phố Cần Thơ: 

 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh: nhà xưởng, hàng hóa tồn kho, công nhân nghỉ việc từ 15 ngày 
đến 1 tháng; máy móc thiết bị và gián đoạn nguồn cung ứng nguyên vật liệu từ các nhà cung 
cấp trong vòng nửa tháng. 

 Công ty Cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh: máy móc thiết bị và nguồn cung ứng 
nguyên vật liệu bị gián đoạn trong vòng 15 ngày; nhà xưởng, công nghỉ việc trên 15 ngày, sản 
phẩm hàng hóa bị tồn kho hơn 1 tháng. 

 Công ty Cổ phần thủy sản Cổ Chiên: năm 2010 do sạt lở đất dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là 
công ty ngừng hoạt động hơn 3 tháng để sữa chữa nhà xưởng. 

 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Hùng Dũng: hầu hết các hoạt động đều bị gián đoạn trong 
vòng nửa tháng, do bão lũ ở nhiều nơi nên hợp đồng bị hủy rất nhiều 

 Công ty TNHH xây dựng thương mại An Thới: máy móc thiết bị, sản phẩm tồn kho, công nhân 
nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng. 

 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Siêu Việt: nhà xưởng, máy móc thiết bị,  sản phẩm tồn 
kho, công nhân nghỉ việc gần 1 tháng. 

 Công ty Cổ phần Việt Thắng: tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng do mưa bão nên khách đến 
liên hệ với công ty gặp khó khăn. 

 
Tỉnh Long An: Công ty TNHH hóa chất DAVI bị ảnh hưởng đến nhà xưởng, máy móc thiết bị, sản phẩm 
tồn kho trong vòng nửa tháng. 
 
Ngoài ra, tại Sóc Trăng: Công ty lương thực Sóc Trăng bị gián đoạn tất cả các hoạt động trên trong 
vòng nửa tháng.  
 
Như vậy có thể thấy, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn khảo sát tại các tỉnh phía Nam ít bị ảnh 
hưởng trực tiếp do thiên tai. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nếu có so với các doanh nghiệp miền 
Bắc và miền Trung thì mức độ không đáng kể. Trong 195 doanh nghiệp điền phiếu trả lời chỉ có 10 
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doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng các doanh nghiệp này cũng không thống kê và có số liệu thiệt hại 
chi tiết. 
 
Trong số 63 doanh nghiệp trả lời bảng hỏi khảo sát miền Bắc, có 10 doanh nghiệp bị thiệt hại, 53 
doanh nghiệp không thiệt hại.20 
 
Do không có cơ quan nào có con số thống kê tình hình thiệt hại của các doanh nghiệp nên hầu như 
không có số liệu về tình hình thiệt hại và mức độ ảnh hưởng của thiên tai đối với các doanh nghiệp 
tại các tỉnh khảo sát. Tuy nhiên, qua khảo sát sơ bộ qua điện thoại với các cơ quan và tổ chức và các 
doanh nghiệp, có thể thấy các doanh nghiệp ở các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định có bị ảnh 
hưởng do thiên tai trong những năm gần đây. Điển hình là một doanh nghiệp21 nằm trong Cụm làng 
nghề Hải Minh thuộc huyện Hải Hậu bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong mấy năm gần đây. 
Đặc biệt là cơn bão số 8 năm 2012, doanh nghiệp này đã bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Cũng theo 
doanh nghiệp này, các doanh nghiệp đóng trong cụm làng nghề Hải Minh đã thiệt hại tổng cộng 
khoảng 20 tỷ đồng. Ở huyện Xuân Trường, có 1 doanh nghiệp22, năm 2012 đã bị thiệt hại do cơn bão 
số 8 gây ra rất nặng nề (thiệt hại về hàng hoá Công ty khoảng 350 triệu đồng, thiệt hại nhà xưởng và 
kho bãi khoảng 150 triệu đồng). Ngoài ra, Công ty còn bị thiệt hại do gián đoạn kinh doanh hơn 1 
tháng do tàu chở hàng cho Công ty bị chìm ngay cửa vào kho bãi, công ty phải thuê trục vớt tàu. 
 
Tại tỉnh Thái Bình, Trung tâm phỏng vấn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Thái Bình, 
huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư, huyện Quỳnh Phụ và huyện Tiền Hải. Trong số đó có 1 doanh 
nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ bị ảnh hưởng do thiên tai, cơn bão số 8 năm 2012, doanh nghiệp chỉ bị 
tổn thất ít do bay mái tôn nhà xưởng. Hầu hết các doanh nghiệp đóng tại thành phố Thái Bình, huyện 
Vũ Thư và huyện Kiến Xương không bị thiệt hại hay ảnh hưởng do thiên tai gây ra do các doanh 
nghiệp này chủ yếu nằm trong các cụm làng nghề và cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp ở huyện 
Tiền Hải bị ảnh hưởng thiên tai nhiều nhất trong tỉnh Thái Bình do nằm gần biển, tuy nhiên mức độ 
thiệt hại không đáng kể, chủ yếu bị tốc mái nhà xưởng, ít bị thiệt hại về hàng hoá, máy móc, con 
người. 
 
So với các doanh nghiệp tại các tỉnh miền Bắc, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh phía Nam 
ít bị ảnh hưởng do thiên tai trong những năm gần đây. Mức độ gián đoạn hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn miền Nam và ĐBSCL là không đáng kể.  
 
Các loại hình thiên tai ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là: lũ lụt, triều cường, và nhiễm mặn, ảnh 
hưởng đến sản xuất kinh doanh nông nghiệp, thủy hải sản nhiều hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp khi 
chọn vị trí, địa điểm đã chọn những vùng khá thuận tiện và ít ảnh hưởng do thiên tai. Một số doanh 
nghiệp có hoạt động liên quan đến những vùng bị ảnh hưởng ở miền Trung thì có ảnh hưởng và gián 
đoạn sản xuất kinh doanh, nhưng đến nay họ đều chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp. 
Chính vì thế, so với các tỉnh miền Bắc, các doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam ít bị ảnh hưởng do thiên 
tai hơn. Các doanh nghiệp các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng ở miền Bắc cũng chịu nhiều 
thiệt hại do thiên tai trong những năm gần đây (chủ yếu do bão) do không có kế hoạch phòng ngừa 
và ứng phó.  
 

ii) Kiến thức và thái độ của các doanh nghiệp đối với phòng ngừa và ứng phó với thiên tai 
 

                                                             
20  Hải Phòng có 4 doanh nghiệp bị thiệt hại, Thái Bình có 4 doanh nghiệp và Nam Định có 2 doanh nghiệp. 

21 Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Hải Minh, địa chỉ: Số 01 - Cụm công nghiệp làng nghề Hải Minh, xã Hải Minh, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

22 Công ty Cổ phần 27/7 Sông Ninh, địa chỉ: Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định. 
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Khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp ở vùng bị ảnh hưởng và chưa bị ảnh hưởng đều chưa quan tâm 
đến công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Số lượng doanh nghiệp hồi âm và trả lời rất thấp. 
Một trong những nguyên nhân khách quan mà các cơ quan và doanh nghiệp nêu ra là: năm nay, rất 
nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất và kinh doanh nên chỉ quan tâm đến những hoạt 
động SXKD của doanh nghiệp, vì vậy không quan tâm đến những nội dung này.  
 
Các doanh nghiệp ở các vùng bị ảnh hưởng cũng rất ít quan tâm nếu chưa bị ảnh hưởng trực tiếp. 
Thậm chí có những doanh nghiệp đã từng ảnh hưởng cũng không mấy quan tâm, do người trả lời 
không có quyền quyết định trong việc cung cấp thông tin, cũng như quyết định có tham gia tập huấn 
hay không.  
 
Như vậy có thể thấy, hầu hết các doanh nghiệp không quan tâm đến PCLB, chỉ quan tâm đến công tác 
phòng cháy chữa cháy (PCCC) do bắt buộc, và nhiều doanh nghiệp cũng không nộp phí phòng chống 
thiên tai tại địa phương. Những doanh nghiệp nộp phí thì cũng thường không nhớ rõ mức phí phải 
nộp và không nắm rõ phí đó để làm gì. Các doanh nghiệp ở miền Bắc ở những vùng bị ảnh hưởng 
thiên tai cũng vẫn ít quan tâm đến công tác này. Các lý do mà các doanh nghiệp đưa ra là mấy năm 
gần đây kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp tập trung nguồn lực và quan tâm tới kinh doanh. Hầu hết 
các doanh nghiệp đều chưa có hoạt động phòng ngừa và ứng phó ngoài việc theo dõi thông tin thời 
tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng.  
 

iii) Các thực tiễn và hoạt động tiến hành trước – trong và sau thiên tai tại các doanh 
nghiệp 

 
Tất cả các doanh nghiệp được khảo sát đều chưa có hoạt động gì đáng kể trước khi thiên tai xảy ra. 
Mặc dù, các doanh nghiệp đóng trên các địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, nhưng cho đến nay 
đa số những doanh nghiệp này cũng chưa bị ảnh hưởng. Trong số 195 doanh nghiệp trả lời chỉ có 7 
doanh nghiệp (trong số các doanh nghiệp đã bị thiệt hại) có lên kế hoạch phòng ngừa và ứng phó23. 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng không cung cấp bản sao của các bản kế hoạch này. 
 
Các doanh nghiệp điều tra qua điện thoại ở các tỉnh phía Bắc chưa có hoạt động gì. Các doanh nghiệp 
được phỏng vấn cũng hầu như chưa có kế hoạch gì để phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Duy nhất 
chỉ có 1 doanh nghiệp tại Cần Thơ24 là có lồng ghép kế hoạch phòng ngừa trong kế hoạch kinh doanh. 
 
Trong tất cả các doanh nghiệp khảo sát chỉ có 32 doanh nghiệp có kinh phí PCBL hàng năm (trong đó 
có 2 doanh nghiệp không công bố kinh phí). Một số doanh nghiệp quy mô nhỏ có kinh phí là 3 triệu, 5 
triệu.  Có 6 doanh nghiệp bố trí kinh phí từ 20 đến 100 triệu, 5 doanh nghiệp bố trí kinh phí dự phòng 
từ 100 đến 200 triệu25. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng không nêu là những kinh phí này sử dụng 
cho những hoạt động nào hay đầu tư vào những khoản gì. 
 
Các doanh nghiệp không bố trí kinh phí phòng chống bão lụt hàng năm chủ yếu là do: doanh nghiệp 
nằm trong khu vực chưa có thiên tai bao giờ hoặc ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai; do công ty quy mô 
nhỏ nên không có kinh phí; không được nghị quyết Đại hội cổ đông cho phép trích lập, hoặc Công ty 

                                                             
23Công ty TNHH quốc tế Trí Việt; Công ty TNHH thủy sản Nam Phương; Công ty Cổ phần  thủy sản Cổ Chiên; 
Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Hùng Dũng tại Cần Thơ; Công ty hóa chất DAVI tại Long An và Công ty lương thực 
tỉnh Sóc Trăng. 

24Công ty Cổ phần Thúy Sơn. 

25Tại Cần Thơ: Công ty Cổ phần Hiệp Thanh, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư thuốc thú y; Công ty 
TNHH thủy sản Nam Phương dành 100 triệu. Công ty Cổ phần dược Hậu Giang: 165 triệu; Công ty Cổ phần chế 
biến thủy hải sản Hiệp Thanh: 200 triệu; Công ty TNHH Minh Tú bố nguồn kinh phí lên đến 1 tỷ. Tại tỉnh Sóc 
Trăng: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta: 100 triệu; Nhà máy thực phẩm An San: 100 triệu. 
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mới chỉ tập trung vào công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). 
 
Trong số 195 doanh nghiệp trả lời qua thư và 63 doanh nghiệp phỏng vấn qua điện thoại, chỉ có 20 
doanh nghiệp là đã có thành lập ban PCLB, có 12 doanh nghiệp có cán bộ phụ trách về PCBL, có 8 
doanh nghiệp đã có bản kế hoạch PCLB, có 27 doanh nghiệp phổ biến thông tin cho người lao động 
(chủ yếu là thông tin thời tiết); 10 doanh nghiệp mua đồ dự phòng trước mùa bão lụt; 59 doanh 
nghiệp gia cố nhà xưởng và bảo vệ thiết bị trước mùa mưa bão. Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt 
động này chỉ dựa trên kinh nghiệm của họ từ các mùa mưa bão trước. Còn lại đa số các doanh nghiệp 
khác chưa có hoạt động gì.  
 
Tóm lại, ngoài thông tin dự báo thời tiết, hầu hết các doanh nghiệp đều chưa có kiến thức, kỹ năng 
hay hoạt động gì đáng kể trong công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. 
 

iv) Nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp điều tra qua phiếu hỏi 
 
Dựa vào những nội dung của chương trình đào tạo đã áp dụng trong hai năm qua cho các DNNVV ở 
các tỉnh miền Trung, nhóm đánh đưa ra những nội dung bao gồm trong các khóa tập huấn và yêu cầu 
các doanh nghiệp chọn các nội dung mà họ thấy cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực QLRRTT. Sự lựa chọn của các doanh nghiệp tham gia điền phiếu điều tra qua thư (sắp 
xếp theo mức độ lựa chọn từ nhiều nhất đến ít nhất được thể hiện trong bảng 1 dưới đây. 
 
Bảng 1. Những nội dung đào tạo cần cho doanh nghiệp theo đánh giá của các doanh nghiệp miền 
Nam (qua phiếu), sắp xếp theo thứ tự quan tâm từ nhiều nhất đến ít nhất 

Nội dung đào tạo Số doanh nghiệp chọn 

Chính sách và pháp luật liên quan đến QLRRTT 119 

Cách đánh giá rủi ro thiên tai đối với DN 119 

Tăng cường QLRRTT mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp  115 

Các bước xây dựng bản kế hoạch ứng phó trong tình huống thiên 
tai cho doanh nghiệp 106 

Xây dựng hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp cho người 
lao động 104 

Xây dựng các phương án dự phòng trong tình huống khẩn cấp 
(nguyên vật liệu; người lao động) 79 

Duy trì thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai 71 

Đào tạo và diễn tập 71 

Hỗ trợ cộng đồng ứng phó với thiên tai 55 

Những kinh nghiệm và thực tiễn tại Việt Nam 49 

Khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai ở doanh nghiệp  48 

Những kinh nghiệm và thực tiễn của các nước trong vùng 35 
 
Như vậy có thể thấy những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm nhất là Chính sách pháp luật liên 
quan đến QLRRTT, cách đánh giá rủi ro thiên tai đối với doanh nghiệp, tăng cường QLRRTT mang lại 
lợi ích gì cho doanh nghiệp, các bước xây dựng kế hoạch, và xây dựng kế hoạch trong tình huống 
khẩn cấp cho nhân viên.  
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Có 2 doanh nghiệp có ý kiến thêm là Công ty Sichuan Air Separation Plant Group Co.Ltd (thành phố 
HCM) cho rằng cần phải có nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến hơn, Công ty TNHH MTV Đông 
Tháp I (Long An): cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi bị thiệt hại do thiên tai. 
 
Các tỉnh miền Bắc, các doanh nghiệp trả lời qua điện thoại hầu như chỉ quan tâm đến chính sách và 
pháp luật liên quan đến QLRRTT, chứ không quan tâm nhiều đến các nội dung đào tạo (nhất là các 
doanh nghiệp chưa bị ảnh hưởng do thiên tai). Các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng thì có quan tâm 
nhưng cho rằng thời gian 2 ngày là quá dài không thể bố trí tham gia được.  
 

v) Kết nối và sử dụng internet 
 
Trong 195 doanh nghiệp trả lời qua phiếu ở phía Nam, có 194 doanh nghiệp trả lời có kết nối internet 
(1 doanh nghiệp không trả lời). Đa số các doanh nghiệp đều sử dụng internet không dây và có máy 
tính kết nối internet cho những nhóm cán bộ và nhân viên làm việc khối văn phòng. Trong số người 
tham gia trả lời điều tra có 149 người có sử dụng điện thoại di động có kết nối internet (chủ yếu là 3G 
và wifi – 62 – 29). Hầu hết các doanh nghiệp được phỏng vấn đều được trang bị máy tính có kết nối 
internet và hầu hết ban lãnh đạo đều dùng điện thoại có kết nối internet (3G). Biểu đồ dưới đây thể 
hiện số người tham gia khảo sát có sử dụng điện thống thông minh kết nối internet (cả người tham 
gia khảo sát và phỏng vấn sâu). 
 
 

 
 

Hình 1: Biểu đồ sử dụng internet trong các doanh nghiệp 
 

 
Đối với các doanh nghiệp tham gia điều tra qua phiếu hỏi, các hình thức tập huấn, đào tạo, cung cấp 
thông tin mà các doanh nghiệp thấy là phù hợp được tổng kết theo bảng dưới đây: 
 
  

195 DN miền 
Nam 29 DN phỏng vấn

11 cơ quan, tổ 
chức

149

17
11

194

24

11

Số người dùng 
smartphone kết …
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Bảng 2. Hình thức cung cấp thông tin và đào tạo 
 

Ký hiệu Nội dung hoạt động hỗ trợ Số doanh nghiệp chọn 

p/a 1 Cung cấp thông tin hướng dẫn qua internet (truy cập bằng 
máy tính) 147 

p/a 2 Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó 
cho doanh nghiệp trực tiếp từ chuyên gia 104 

p/a 3 Tập huấn kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học do 
VCCI tổ chức  97 

p/a 4 
Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó 
cho doanh nghiệp trực tuyến qua internet, email, điện thoại 
di động 

87 

p/a 5 Cung cấp thông tin truy cập internet bằng điện thoại di động 35 
 
Các đối tượng tham gia khảo sát lựa chọn các hình thức cung cấp thông tin và tập huấn được thể 
hiện trong biểu đồ dưới đây: 
 

 
Hình 2: Đối tượng trả lời phỏng vấn lựa chọn hình thức cung cấp thông tin 

 
Biểu đồ trên cho thấy các đối tượng được phỏng vấn đều lựa chọn phương án hỗ trợ cung cấp thông 
tin hướng dẫn qua internet nhiều nhất, phương án được lựa chọn ưu tiên thứ 2 của các thành viên 
trong ban giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp là tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng 
phó cho doanh nghiệp trực tuyến qua internet, email, điện thoại di động. Trong khi đó, các đối tượng 
quản lý và nhân viên lại lựa chọn phương án ưu tiên thứ 2 là tập huấn kiến thức và kỹ năng thông 
qua các khóa học do VCCI tổ chức, các đối tượng còn lại lựa chọn phương án ưu tiên thứ 2 là tư vấn 
và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trực tiếp từ chuyên gia; 
phương án cung cấp thông tin truy cập internet bằng điện thoại di động ít được lựa chọn nhất đối với 
tất cả các đối tượng trên. 
 
Trong tất cả các doanh nghiệp trả lời phiếu (195 doanh nghiệp từ phía nam và 63 doanh nghiệp từ 
phía Bắc) chỉ có 18 đơn vị có nguyện vọng tham gia tập huấn và gửi phiếu đăng ký tập huấn theo 
chương trình. Tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, không có doanh nghiệp nào phản hồi và cung cấp thông 
tin. 
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3.2. Kết quả điều tra qua phỏng vấn sâu 
 
Phỏng vấn sâu tiến hành trong tháng 8 năm 2013 với 11 cơ quan và tổ chức và 29 doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, tỉnh Long An và thành phố Hải Phòng. 29 doanh nghiệp 
được lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên các tiêu chí đã đặt ra và VCCI tại CầnThơ liên hệ. Trong 29 doanh 
nghiệp phỏng vấn26, chỉ có 9 doanh nghiệp đã từng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.27 
 
3.2.1. Kết quả phỏng vấn các cơ quan liên quan 
 

i) Thông tin chung về các đơn vị và cơ quan được phỏng vấn  
 

Trong thời gian đánh giá các doanh nghiệp tại miền Nam và ĐBSCL từ ngày 12 đến 21 tháng 8 năm 
2013, Trung tâmđã phỏng vấn 7 cơ quan liên quan đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Long An là Uỷ 
ban PCLBThành phố Hồ Chí Minh, Hội khoa học kinh tế kỹ thuật biển tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng 
cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (SMEDEC2) tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đê điều và 
PCLB – Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân (SIYB) Hồ Chí Minh và  Uỷ Ban PCLB Long An; 
Tại Cần Thơ, Trung tâm đã phỏng vấn 2 cơ quan là VCCI chi nhánh Cần Thơ và  Hội chữ thập đỏ tỉnh 
Cần Thơ. Ngoài ra, trong thời gian phỏng vấn các doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm 
cũng thực hiện phỏng vấn 2 đơn vị liên quan là Chi cục đê điều và PCLB - Văn phòng ban chỉ huy PCLB 
và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng và VCCI chi nhánh Hải Phòng.  
 

ii) Nhận thức và thái độ của các cơ quan 
 

Hầu hết các cơ quan và tổ chức được phỏng vấn chưa có hoạt động nào liên quan đến QLRRTT cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn khảo sát. Trong 1-2 năm vừa qua bắt đầu đã có đề cập đến vai trò của 
doanh nghiệp và có nhắc đến doanh nghiệp ở một số cuộc họp triển khai đề án: “Quản lý rủi ro thiên 
tai dựa vào cộng đồng” của chính phủ.  
 
Các hiệp hội doanh nghiệp và VCCI thường chỉ tập trung vào tập huấn những chương trình liên quan 
tới kinh doanh và chính sách cho doanh nghiệp là chủ yếu. Như VCCI Hải Phòng thì chủ yếu tập huấn 
những chương trình phục vụ mục đích kinh doanh và các chính sách liên quan tới doanh nghiệp. VCCI 
chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện các dự án và tổ chức các lớp tập huấn cho doanh 
nghiệp trên địa bàn miền Nam. VCCI chi nhánh Cần Thơ thường có các chương trình hỗ trợ và đào 
tạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ĐBSCL. Câu lạc bộ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ 
tập trung vào các chương trình đào tạo khởi nghiệp cho doanh nghiệp, đào tạo các lĩnh vực liên quan 
tới kinh doanh và doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong kinh doanh 
hiệu quả. Các cơ quan này chưa có hoạt động hay nội dung nào liên quan đến QLRRTT hay biến đổi 
khí hậu cho các doanh nghiệp. Các hiệp hội ngành nghề khác thì cho rằng họ không có chức năng hỗ 
trợ doanh nghiệp hay cung cấp thông tin trong lĩnh vực này. Các Ủy ban PCLB của các tỉnh/thành phố 
thì đến nay cũng chỉ mới ưu tiên cho cộng đồng và với năng lực hiện tại họ cũng không thể hỗ trợ 
doanh nghiệp ngoài việc cung cấp thông tin và cảnh báo chung cho cộng đồng trong đó có doanh 
nghiệp. 
 
Hầu hết các cơ quan và tổ chức đều không nắm được thông tin về tình hình thiệt hại hay ảnh hưởng 
của thiên tai đối với doanh nghiệp. Một số cơ quan có nắm được tình hình thiệt hại của các doanh 
nghiệp trên địa bàn, nhưng do chủ yếu qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, phát 
                                                             
26 Các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn: Thành phố Hồ Chí Minh: 4 doanh nghiệp, Long An 9 doanh nghiệp, 
Cần Thơ 10 doanh nghiệp và Hải Phòng 6 doanh nghiệp. 

27 Các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn bị thiệt hại: Hồ Chí Minh có 1 doanh nghiệp, Long An có 1 doanh 
nghiệp, Cần Thơ có 2 doanh nghiệp và 5 doanh nghiệp ở Hải Phòng. 



 
 

 
16 

thanh và truyền hình hoặc qua báo cáo tổng hợp chung cho cả cộng đồng dân cư trong đó có doanh 
nghiệp từ chính quyền địa phương, rồi tổng hợp báo cáo lên các cơ quan liên quan. Vì thế, các số liệu 
cụ thể về thiệt hại của các doanh nghiệp không có hoặc có nhưng không chính xác. Có thể nói, cho 
đến nay, trong lĩnh vực QLRRTT các doanh nghiệp hoàn toàn tự lo liệu chứ chưa có cơ quan nào hỗ 
trợ hay cung cấp thông tin phòng ngừa và ứng phó. 
 
Hầu hết các cơ quan đều cho rằng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong QLRRTT nhưng 
cho tới nay do nguồn lực hạn chế nên hầu như chưa có hoạt động gì dành cho doanh nghiệp. Trong 
số 11 cơ quan được phỏng vấn, chỉ có 2 cơ quan đã có hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp về 
QLRRTT. Cục đê điều và PCLB - Văn phòng ban chỉ huy PCLB-TKCN thành phố Hải Phòng, vào năm 
2012 và đầu 2013, đã có những khoản hỗ trợ nhỏ cho các doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản và chăn 
nuôi gia cầm bị thiệt hại lớn. Cục quản lý đê điều và PCLB-Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí 
Minhđã tổ chức 1 hội thảo về QLRRTT phối hợp với VCCI, nhưng sau đó cũng không có hoạt động gì 
thêm và những nội dung đề xuất trong hội thảo đó cũng chưa được thực hiện. Uỷ ban PCLB thành 
phố Hồ Chí Minh thì cung cấp thông tin cho cộng đồng trong đó có doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
có thiên tai dựa vào dự báo thời tiết của đài khí tượng quốc gia, thông báo tình hình thiên tai tại khu 
vực trên trang web của Ủy ban. Ngoài ra, Cục quản lý đê điều và PCLB-Văn phòng đại diện tại thành 
phố Hồ Chí Minh đã ghi lại tất cả các thông số, mực nước trên các sông và khu vực mà tổ chức quản 
lý để nắm rõ tình hình nhằm thông báo cho các cơ quan và chính quyền địa phương có hướng để 
phòng chống và ứng phó với thiên tai vàgiúp cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong khu vực 
cập nhật tình hình thiên tai để ứng phó kịp thời. 
 
Mặc dù đến nay các doanh nghiệp không được hỗ trợ gì trong QLRRTT nhưng vẫn phải đóng phí thiên 
tai hàng năm, đây cũng là một nguồn ngân sách rất lớn cho các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt 
động nhằm hỗ trợ cộng đồng dân cư khi có thiên tai, điển hình là thành phố Hồ Chí Minh. DNNVV là 
thành phần kinh tế đóng góp nhiều cho xã hội và cộng đồng, tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa 
phương, vì vậy doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong QLRRTT nhưng đến nay chưa được chú ý. 
Nếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra thì sẽ thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với cộng đồng 
và cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của những cán bộ công nhân viên trong các doanh nghiệp, 
chính là ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình công nhân viên, đây là cộng đồng lớn trong xã hội. 
Chính vì vậy, tăng cường khả năng ứng phó cho cộng đồng doanh nghiệp làm chỗ dựa cho cộng đồng 
có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm nâng cao năng lực chống chịu chung của cả cộng đồng trong đó có 
doanh nghiệp. 
 
3.2.2. Tổng hợp kết quả khảo sát doanh nghiệp 
 
Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn, chỉ có 9 doanh nghiệp đã từng bị thiệt hại do thiên tai28. Các 
doanh nghiệp được lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên các tiêu chí đã đặt ra. 
 

i) Thông tin về các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn 
 
Loại hình và thâm niên của doanh nghiệp: 
 
Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn từ các tỉnh/thành thì có 7 doanh nghiệp có thâm niên 1-5 năm; 
10 doanh nghiệp 6-10 năm; 5 doanh nghiệp 11-20 năm; 1 doanh nghiệp 16-20 năm; 5 doanh nghiệp 
20 năm và 1 doanh nghiệp không trả lời.  
 
  

                                                             
28  Thành phố Hồ Chí Minh : 1 doanh nghiệp, Long An: 1 doanh nghiệp, Cần Thơ: 2 doanh nghiệp và Hải Phòng: 
5 doanh nghiệp. 
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Lĩnh vực hoạt động và quy mô lao động của các doanh nghiệp: 
 
Trong số 29 doanh nghiệp trả lời phỏng vấn, có 9 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất nhập 
khẩu thực phẩm, nông hải sản; 5 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành cơ khí, điện và xăng dầu; 
4 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thủ công và công nghiệp nhẹ (mousse xốp, may 
mặc, thủ công mỹ nghệ, nhựa); 3 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các ngành có liên quan đến hóa 
chất (dược phẩm, thuốc thú y, hóa chất công nghiệp) và 1 doanh nghiệp kinh doanh tài chính; còn lại 
7 doanh nghiệp không trả lời. 
 
Về số lượng nhân viên, có 4 doanh nghiệp không trả lời số lượng nhân viên (do người trả lời không 
nắm rõ), 12 doanh nghiệp có số lượng nhân viên dưới 50 người, doanh nghiệp có từ  50-100 nhân 
viên, 4 doanh nghiệp từ 100-200 nhân viên và 5 doanh nghiệp trên 200-500 nhân viên và 1 doanh 
nghiệp trên 500 nhân viên. 
 
Với tỉ lệ nhân viên nam và nữ, trong số 29 doanh nghiệp có 6 doanh nghiệp có tỷ lệ nam – nữ như 
nhau (50%); 10 doanh nghiệp có tỷ lệ nam giới trên 50%; 5 doanh nghiệp có tỷ lệ nữ giới trên 50%; có 
một số doanh nghiệp có tỷ lệ nam – nữ chênh lệch rất cao (2 doanh nghiệp có tỷ lệ nam chiếm 90% là 
Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Hùng Dũng và Doanh nghiệp tư nhân Trầm Văn Tấm, có một doanh 
nghiệp tỷ lệ nam giới chỉ chiếm 5% là Doanh nghiệp tư nhân Đông Mai);còn lại 8 doanh nghiệp không 
trả lời do không nắm rõ số lượng và tỷ lệ nam nữ. 
 
Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh tài chính hoặc 
sản xuất trong lĩnh công nghiệp nhẹ, ít độc hại như: xuất nhập khẩu, sản xuất thực phẩm, thủ công 
mỹ nghệ, chế biến thực phẩm xuất khẩu và thuỷ sản, đặc biệt tập trung số lượng công nhân viên nữ 
nhiều nhất là ngành dệt may và may gia công xuất khẩu. 
 
Các ngành sử dụng nhiều lao động nam đó là: ngành sản xuất cơ khí, sản xuất nông nghiệp, kinh 
doanh lương thực, sản xuất và kinh doanh xăng dầu, sản xuất mousse xốp, phụ tùng ô tô, sản xuất 
vật tư thuốc thú y, chế biến gỗ và đồ nhựa, hoá chất, chế phẩm sinh học, sản xuất, kinh doanh và xây 
lắp điện. 
 
Trong 29 doanh nghiệp phỏng vấn, chỉ 1 doanh nghiệp có sử dụng lao động khuyết tật (Doanh nghiệp 
tư nhân Đông Mai – Long An). 
 

ii) Nhận thức và thái độ của doanh nghiệp với thiên tai 
 
Tại các doanh nghiệp mà nhóm đánh giá thực hiện phỏng vấn, chỉ có 9 doanh nghiệp đã từng bị ảnh 
hưởng do thiên tai. Trong số những doanh nghiệp bị thiệt hại có 8 doanh nghiệp thống kê thiệt hại 
bằng tiền29 (1 doanh nghiệp không thống kê).  
 
Thiên tai ảnh hưởng đến gián đoạn sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong 29 doanh 
nghiệp phỏng vấn, có 10 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh do thiên 
tai, cụ thể như sau:  
 

                                                             
29Công ty TNHH Thương mại sản xuất Dân Tiến thống kê: năm 2011: gần 30 triệu đồng, năm 2012: 25 triệu 
đồng; Công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1, năm 2008: gần 200 triệu đồng, năm 2009: 210 triệu đồng, năm 2010: 
200 triệu đồng, năm 2011: 402 triệu đồng, năm 2012: 101 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân du lịch Hùng Dũng 
năm 2012: 15 triệu đồng và tổng cả 5 năm khoảng 300 triệu đồng; Công ty TNHH Vĩnh Hoàng tại thành phố Hải 
Phòng năm 2012 thiệt hại gần 3 tỷ đồng; Công ty TNHH Vân Long năm 2012 thiệt hại gần 100 triệu đồng; Công 
ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thống kê thiệt hại năm 2012: hơn 1 tỷ đồng.  Công ty TNHH MTV Điện chiếu 
sáng Hải Phòng năm 2012 cũng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thuỷ 
Hải Phòng thống kê năm 2012 thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. 
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 Công ty TNHH thương mại sản xuất cơ khí Dân Tiến bị thiệt hại nhà xưởng, máy móc và một 
số thiệt hại khác. 

 Doanh nghiệp tư nhân Đông Mai và Công ty TNHH Phước Hưng ở Long An bị mất nguồn cung 
ứng. 

 Doanh nghiệp tư nhân du lịch Hùng Dũng Cần Thơ phải huỷ hợp đồng du lịch do ảnh hưởng 
của bão lũ nhiều nơi. 

 5 doanh nghiệp tại Thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Đồng Tháp I bị ảnh hưởng cả 
trực tiếp và gián tiếp do bão lụt gây ra. 

 
Hầu hết các doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
dưới 15 ngày, không có doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng trên 15 ngày và dưới 3 tháng.  
 
Tại các tỉnh Trung tâm trực tiếp phỏng vấn, Hải Phòng có 6 doanh nghiệp được phỏng vấn thì có tới 5 
doanh nghiệp (chiếm 83,33%) bị thiệt hại trong 5 năm (từ 2008-2012) trở lại đây. Thành phố Hồ Chí 
Minh và Cần Thơ năm 2008-2010 hầu như không có doanh nghiệp nào bị thiệt hại do thiên tai, năm 
2011-2012 hai tỉnh/thành phố này có bị thiệt hại nhưng không đáng kể, chỉ chiếm khoảng 20-25%. 
Long An là tỉnh ít bị thiệt hại do thiên tai gây ra nhất, với 9 doanh nghiệp phỏng vấn ở Long An, chỉ có 
1 doanh nghiệp bị thiệt hại trong 5 năm trở lại đây nhưng thiệt hại cũng không đáng kể. 
 
Hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đều không đề cập đến việc gián đoạn do thiên tai, hoặc có 
nêu nhưng mức độ không đáng kể. Chỉ có một số rất ít doanh nghiệp được khảo sát doanh nghiệp từ 
Sóc Trăng, Cần Thơ và Long An là có ảnh hưởng. Tuy nhiên, khảo sát thực tế và phỏng vấn cho thấy: 
các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu nông sản và hàng thủ 
công mỹ nghệ, có bị ảnh hưởng gián tiếp. Các doanh nghiệp này thường đóng trên địa bàn các huyện 
và có liên kết với các hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông sản và hàng hóa để thu mua, cung cấp cho 
các doanh nghiệp lớn hơn trên thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương (vì các doanh nghiệp này 
quy mô nhỏ không có chức năng xuất nhập khẩu). Những năm gần đây, các doanh nghiệp này cũng bị 
gián đoạn về cung ứng hàng hóa do các hộ nông dân bị ảnh hưởng do lụt hay sạt lở. Trong những 
trường hợp này, người nông dân chịu thiệt hại, chứ không phải các doanh nghiệp, vì các doanh 
nghiệp chỉ thu mua sản phẩm từ nông dân chứ không có hợp đồng sản xuất hàng hóa hay bao tiêu 
sản phẩm.  
 
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất nông sản và thủ công mỹ nghệ có quy mô khá 
nhỏ (dưới 10 lao động), nhưng mỗi doanh nghiệp thu mua sản phẩm từ hàng trăm hộ gia đình sản 
xuất các mặt hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ. Vì hầu hết các hộ này sống ở các vùng nông thôn 
nghèo, những vùng hay bị sạt lở, triều cường, nên hàng năm, các hộ này đều bị ảnh hưởng do thiên 
tai (triều cường, lụt, lốc xoáy) và các hộ gia đình này cũng không có thông tin hay được hỗ trợ gì từ 
chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp thu mua hàng hóa của họ. Chính quyền địa 
phương cũng chỉ mới hỗ trợ cộng đồng chủ yếu qua thông báo về nguy cơ thiên tai (lụt) và dự báo 
thời tiết qua hệ thống loa phát thanh. Các doanh nghiệp chưa có hỗ trợ gì cho những người sản xuất 
trong trường hợp bị thiệt hại. Chính vì thế các hộ sản xuất cung ứng cho các doanh nghiệp thương 
mại và dịch vụ xuất khẩu nông sản, hàng thủ công, chính là nhóm dễ bị tổn thương và chịu nhiều 
thiệt hại nhất do thiên tai tại vùng ĐBSCL.  
 
 

iii) Thực tiễn tiến hành tại cácdoanh nghiệp 
 
Trước thiên tai: 
 
Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn, có 21 doanh nghiệp (68,96%) đã có các hoạt động tiến hành 
trước thiên tai, nhưng cũng chỉ là: nghe thông tin và dự báo thời tiết qua phát thanh và truyền hình. 
Có một số doanh nghiệp, đã bị thiệt hại có doanh nghiệp có sự chuẩn bị nhưng cũng chỉ dựa vào kinh 
nghiệm của chính doanh nghiệp từ những lần thiệt hại của các năm trước. Ví dụ như Công ty TNHH 
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thương mại và sản xuất cơ khí Dân Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng do triều cường, nên nắm rõ mỗi năm có bao nhiêu tháng, mỗi tháng có bao nhiêu đợt triều 
cường. Chính vì vậy, trước các đợt triều cường, doanh nghiệp đã chuẩn bị kê cao các vật dụng trong 
nhà xưởng và văn phòng, thay các tủ đựng hồ sơ và bàn ghế bằng sắt hoặc inox. Công ty TNHH Vĩnh 
Hoàng ở Hải Phòng thì nghe thông tin trên báo đài, chằng chống cửa kính mái tôn, chống cây trong 
khuôn viên và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với thiên tai. Đặc biệt có 2 doanh nghiệp có kế hoạch 
phòng ngừa tốt hơn cả, đó là:Công ty Cổ phần đầu tư Thuý Sơn Cần Thơ cũng đã có xây dựng kế 
hoạch phòng chống thiên tai lồng ghép vào trong kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn chu 
kỳ thiên tai vào sản xuất,và Công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1 đã thực hiện gia cố đê bao chống lũ, tập 
huấn bảo vệ thực vật, mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị, điều tra sơ bộ trước thiên tai. 
 
Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn có 8 doanh nghiệp doanh nghiệp không trả lời và/hoặc trả lời 
không cần thông tin hỗ trợ trước thiên tai. Còn lại 21 doanh nghiệp (68,96%) doanh nghiệp chủ yếu 
cần hỗ trợ thông tin về dự báo thời tiết của các phương tiện thông tin đại chúng và của chính quyền 
địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động, một số doanh nghiệp cần thêm thông tin như: Phổ 
biến thông tin cho các hộ gia đình cung cấp sản phẩm giúp họ biết cách bảo vệ tài sản, hàng hóa, cách 
vận chuyển; Hỗ trợ kinh phí để xây dựng kế hoạch chuẩn bị ứng phó trước thiên tai; Thông tin dự báo 
thời tiết chính xác, cập nhật liên tục cho cộng đồng và doanh nghiệp doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
nắm được tình hình để ứng phó kịp thời. 
 
Hầu hết các doanh nghiệp không có kinh nghiệm cần chia sẻ với các doanh nghiệp khác vì chưa bị 
thiên tai trước đây, chỉ có 9 doanh nghiệp (31,03%) có kinh nghiệm chia sẻ với các doanh nghiệp 
khác. Công ty Hoá dầu Nam Việt tại Cần Thơ gợi ý, các tỉnh như Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Bạc 
Liêu, Cà Mau thường bị ảnh hưởng thiên tai nhiều, nên hỗ trợ tập huấn tại các tỉnh đó để các doanh 
nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. 
Doanh nghiệp tư nhân du lịch Hùng Dũng Cần Thơ chia sẻ với các doanh nghiệp hoạt động về du lịch 
là nên có kế hoạch đổi ngày du lịch nếu gặp mưa bão, nhằm tạo điều kiện cho khách tham quan. 
Công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1 cho rằng nên ứng dụng khoa học kỹ thuật, điện khí hoá vào sản 
xuất, đê bao khép kín toàn khu vực, cung ứng vật tư đối với ngành nông nghiệp và nên có kế hoạch 
chằng chống trước bão. Bên cạnh đó, 6 doanh nghiệp tại Hải Phòng chia sẻ cần chuẩn bị và lên kế 
hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng phòng ban. 
 
15 doanh nghiệp có nhu cầu cần được hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ 
thiết yếu: điện, viễn thông, nước sinh hoạt. Hầu hết các doanh nghiệp có nhu cầu được cung cấp 
thông tin vì chính quyền ít khi cung cấp thông tin liên quan đến phòng ngừa cho doanh nghiệp, chủ 
yếu chỉ có thông tin thời tiết qua truyền hình. 1 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1) có 
nhu cầu được hỗ trợ về kỹ thuật (sấy sản phẩm bằng năng lượng mặt trời), sửa chữa hệ thống cống 
giao thông nông thôn; hỗ trợ xây nhà tình thương tình nghĩa; hỗ trợ kinh phí cho các phong trào của 
địa phương. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều mong các nhà cung cấp dịch vụ (điện, nước, viễn 
thông) cung cấp liên tục, không bị gián đoạn, các cơ quan chức năng và địa phương cung cấp thông 
tin dự báo thời tiết chính xác để có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó; và mong được chính quyền địa 
phương thông báo và có chính sách hỗ trợ tốt tại địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động. 
 
Trong thiên tai: 
 
Vì hầu hết các doanh nghiệp phỏng vấn tại các tỉnh phía Nam không tiến hành các hoạt động trong 
thiên tai do các doanh nghiệp này chưa bị ảnh hưởng hay thiệt hại trước đây, chỉ có 9 doanh nghiệp 
(chiếm 31,03%) liệt kê các hoạt động mà doanh nghiệp đã tiến hành trong thiên tai như sau: Công ty 
TNHH Phước Hưng tại Long An thì báo cho người lao động bảo vệ hàng hóa (qua điện thoại), có danh 
sách; nghe thông tin thời tiết qua đài truyền hình và phát thanh địa phương. Công ty tư nhân du lịch 
Hùng Dũng Cần Thơ đã thông báo cho khách đoàn và nhân viên để giảm thiểu rủi ro cho khách. Công 
ty TNHH MTV Đồng Tháp 1 cũng đã kết hợp với bà con nhận khoán thu hoạch sản phẩm an toàn, đưa 
máy móc thiết bị, vật tư hỗ trợ bà con trong công tác thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Công ty TNHH 
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Vĩnh Hoàng Hải Phòng thì chằng chống cửa, cây cối, che chắn nhằm ứng phó với thiên tai. Công ty 
TNHH Vân Long Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng để sắp xếp và di chuyển hàng hoá nếu cần thiết. Công ty 
TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thường xuyên kiểm tra tất cả những điểm xung yếu và có thể dễ bị 
ảnh hưởng để gia cố và khắc phục. Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng luôn kiểm tra và 
đốc thúc đội PCLB để chuẩn bị đối phó với thiên tai. Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường 
thuỷ rà soát lại danh sách đội PCLB và phân công đội ứng cứu túc trực 24/24. 
 
Hầu hết các doanh nghiệp không mong đợi vào sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương mà chủ yếu tự 
thân vận động. Vì vậy một số doanh nghiệp mong muốn có thêm các hoạt động hỗ trợ như: cấp xã 
phổ biến thông tin thời tiết trên loa và hoặc xã thông báo trực tiếp cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
một số doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ cung cấp thông tin về xây dựng kế hoạch một cách bài 
bản và có hệ thống, hỗ trợ tư vấn xây dựng kế hoạch vì các doanh nghiệp này hầu hết đều làm theo 
kinh nghiệm của chính doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp đóng tại Hải Phòng mong chính quyền 
địa phương hỗ trợ  liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong vùng 
bị thiên tai cũng như cần có sự hỗ trợ và kết hợp giữa các doanh nghiệp và chính quyền địa phương 
để đảm bảo giao thông (đường bộ và đường thuỷ).  
 
Trong các doanh nghiệp được phỏng vấn có 9 doanh nghiệp (31,03%) doanh nghiệp có liệt kê các 
hoạt động hỗ trợ người lao động: Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Long An gọi điện nhắc nhở 
bảo quản hàng hóa trước khi mùa mưa lũ. Doanh nghiệp tư nhân Đông Mai đã hỗ trợ xây dựng kế 
hoạch phòng ngừa cho các hộ sản xuất; Công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1 miễn giảm lúa khoán, dịch 
vụ bơm nước cho bà con nông dân và các hộ nhận khoán đã có công với cách mạng. Hầu hết các 
doanh nghiệp đóng tại Hải Phòng (có 5 DN) đã có hỗ trợ tiền cho cán bộ công nhân viên khi bị ảnh 
hưởng do thiên tai nhu:cho công nhân nghỉ việc nếu gia đình bị nằm trong vùng bị thiên tai, hỗ trợ họ 
khi gia đình bị thiệt hại do thiên tai hay cho công nhân nhân viên nữ nghỉ việc, những người trong đội 
PCLB sẽ trực phòng chống thiên tai vì đây là vùng thường xuyên bị thiên tai trong những năm gần 
đây, do vậy, việc phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cũng được chú trọng hơn. 
 
Sau thiên tai:  
 
Các doanh nghiệp hầu hết không bị ảnh hưởng hay thiệt hại do thiên tai vì vậy không có hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp khác hay cộng đồng, cũng như rút kinh nghiệm cho họ. Chỉ có 8 doanh nghiệp bị 
thiệt hại do thiên tai, có liệt kê và khắc phục hậu quả: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Dân Tiến 
ở thành phố Hồ Chí Minh liệt kê thiệt hại, xem xét để nâng cấp và sửa chữa lại nhà xưởng. Công ty 
TNHH MTV Đồng Tháp 1 ở Long An đã xác minh và báo cáo diện tích thiệt hại, lập kế hoạch hỗ trợ 
thiệt hại cho bà con nhận khoán. Công ty TNHH Vĩnh Hoàng ở Hải Phòng liệt kê thiệt hại trong doanh 
nghiệp; sửa chữa cửa kính, mái tôn bị hư hỏng và dựng lại cây ngã đổ, khôi phục hoạt động kinh 
doanh. Công ty TNHH Vân Long Hải Phòng thường gia cố lại nhà xưởng, sắp xếp lại các hoạt động sản 
xuất và che chắn cũng như khơi thông máng nước để không bị nước tràn vào kho khi có mưa lớn. 
Một số doanh nghiệp khác của Hải Phòng thì liệt kê những thiệt hại của doanh nghiệp và báo cáo lên 
ban giám đốc và chính quyền địa phương để có hướng khắc phục, phục hồi sản xuất và kinh doanh 
sau thiên tai. 
 
Như vậy, các doanh nghiệp đã từng bị thiệt hại có một số hoạt động sau thiên tai như: Đánh giá thiệt 
hại bằng cách liệt kê và báo cáo cho lãnh đạo công ty, gia cố nhà xưởng, cơ sở vật chất, tiến hành 
theo định kỳ, 3 doanh nghiệp làm thủ tục bồi thường bảo hiểm vay vốn phục hồi sản xuất và kinh 
doanh: 4 doanh nghiệp. 6 doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động sau thiên tai, hỗ trợ cộng đồng bị 
ảnh hưởng thiên tai, cũng như lên kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho doanh nghiệp trong 
những năm sau.  
 
Như vậy có thể thấy, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, và Cần Thơ hầu hết các doanh nghiệp không 
tiến hành các hoạt động để phòng ngừa và ứng phó với thiên tai do không bị hoặc rất ít bị ảnh hưởng 
do thiên tai gây ra. Các doanh nghiệp đã bị thiệt hại ở Hải Phòng thì đã có hoạt động đánh giá thiệt 
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hại và gia cố nhà xưởng, cơ sở vật chất, hỗ trợ người lao động và hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng do 
thiên tai. Ngoài ra một số doanh nghiệp có vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh và lên kế hoạch 
phòng ngừa, ứng phó cho doanh trong những năm sau. Nhưng các bản kế hoạch này cũng đều do 
doanh nghiệp tự làm dựa trên kinh nghiệm và bài học từ những năm trước chứ không có tham khảo 
ý kiến của cơ quan nào. Điển hình là Công ty TNHH MTV Đồng Tháp I thiệt hại liên tiếp từ năm 2008 
đến 2012 nhưng vẫn chưa có kế hoạch ứng phó. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khép kín 
từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm đã quan tâm đến công tác này. Ví dụ, Công ty Cổ phần đầu tư 
Thuý Sơn tại Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai lồng ghép vào trong kế hoạch hoạt 
động sản xuất kinh doanh, gắn chu kỳ thiên tai vào sản xuất. Công ty TNHHMTV Đồng Tháp 1 đã thực 
hiện gia cố đê bao chống lũ, tập huấn bảo vệ thực vật, mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị, điều tra sơ 
bộ trước thiên tai. Còn lại các doanh nghiệp khác mặc dù đã ít nhiều ảnh hưởng, nhưng đều chưa có 
hoạt động gì ngoài thông tin dự báo thời tiết và thông báo với người lao động nếu cần thiết.  
 
Theo kết quả phân tích trong từng tỉnh cho thấy, Hải Phòng là thành phố đã tiến hành các hoạt động 
ở mức cao nhất như: Có 5 doanh nghiệp (trong số 6 doanh nghiệp được phỏng vấn) có hoạt động 
đánh giá thiệt hại và gia cố nhà xưởng, cơ sở vật chất, hỗ trợ người lao động và hỗ trợ cộng đồng bị 
ảnh hưởng do thiên tai;Có 4 doanh nghiệp (trong 6 doanh nghiệp phỏng vấn) vay vốn phục hồi sản 
xuất, kinh doanh và lên kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cho doanh trong những năm sau. Thành phố 
Hồ Chí Minh, Long An, và Cần Thơ hầu hết các doanh nghiệp không tiến hành các hoạt động trên do 
rất ít bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra. 
 
 

iv) Nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp 
 
Qua phỏng vấn cho thấy, chỉ có 9 doanh nghiệp (chiếm 31% doanh nghiệp) đã từng bị thiệt hại có 
ban PCLB và có 7 doanh nghiệp có cán bộ phụ trách về PCLB. 8 doanh nghiệp doanh nghiệp phổ biến 
thông tin về PCBL cho người lao động và 6 doanh nghiệp doanh nghiệp mua thiết bị và vật tư dự 
phòng trước mùa bão lụt. Với việc gia cố nhà xưởng và bảo vệ thiết bị trước mùa mưa bão là một 
công việc hết quan trọng nhưng cũng chỉ có 10 doanh nghiệp (trong số 29 doanh nghiệp được phỏng 
vấn) thực hiện. 
 
Kết quả phân tích trong từng tỉnh cho thấy: Trong số 4 doanh nghiệp tại thành phố HCM không có 
doanh nghiệp nào đã thực hiện các hoạt động như thành lập ban PCLB, có cán bộ phụ trách về PCLB, 
xây dựng bản kế hoạch, phổ biến thông tin cho người lao động. Chỉ có 1 doanh nghiệp là Công ty 
TNHH sản xuất và thương mại Dân Tiến đã mua thiết bị vật tư dự phòng trước mùa mưa bão, gia cố 
nhà xưởng và bảo vệ thiết bị trước mùa mưa bão.  
 
Tương tự như thành phố Hồ Chí Minh, tại Long An,  chỉ có 1 doanh nghiệp trong số 9 doanh nghiệp 
phỏng vấn đã thực hiện các hoạt động trên. 
 
Tại Cần Thơ, trong số 10 doanh nghiệp được hỏi, có 3 doanh nghiệp có thành lập ban PCLB trong DN, 
2 doanh nghiệp có cán bộ phụ trách về PCLB, 1 doanh nghiệp đã xây dựng bản kế PCLB, 3 doanh 
nghiệp có phổ biến thông tin về PCLB cho người lao động, duy nhất chỉ có 1 doanh nghiệp có mua 
thiết bị và vật tư dự phòng trước mùa mưa bão và 4 doanh nghiệp gia cố nhà xưởng và bảo vệ thiết 
bị trước mùa mưa bão.  
 
So với 3 tỉnh/ thành miền Nam và ĐBSCL, thành phố Hải Phòng là nơi có số doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng do thiên tai nhiều nhất, vì vậy các doanh nghiệp tại đây hầu hết đã thực hiện các hoạt động 
PCLB, cụ thể: có 5 doanh nghiệp thành lập ban PCLB trong doanh nghiệp, 4 doanh nghiệp có cán bộ 
phụ trách về PCLB và phổ biến thông tin về PCBL cho người lao động, 3 doanh nghiệp có bản kế 
hoạch PCLB và 5 doanh nghiệp gia cố nhà xưởng, bảo vệ thiết bị trước mùa mưa bão.  
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Bảng 3. Những hoạt động các doanh nghiệp đã có để ứng phó với thiên tai 
 

Những hoạt động nào mà doanh nghiệp  
đã có 

Số doanh 
nghiệp chọn Ghi chú 

Gia cố nhà xưởng, bảo vệ thiết bị trước mùa mưa 
bão 

10 HCM: 0; LA: 1;  CT: 4; HP: 5 

Thành lập ban phòng chống lụt bão (PCLB) trong 
doanh nghiệp 

9 HCM: 0; LA: 1; CT: 3; HP: 5 

Phổ biến thông tin về PCBL cho người lao động 8 HCM: 0; LA: 1;  CT: 3; HP: 4 

Cán bộ phụ  trách về PCLB 7 HCM: 0; LA: 1;  CT: 2; HP: 4 

Mua thiết bị và vật tư dự phòng trước mùa bão lụt 6 HCM: 0; LA: 1;  CT: 1; HP: 4 

Có bản kế hoạch PCLB 5 HCM: 0; LA: 1;  CT: 1; HP: 3 
 
Ghi chú: HCM: Hồ Chí Minh (4 DN); LA: Long An (9 DN); CT: Cần Thơ (10 DN); HP: Hải phòng (6 DN). 
 
Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn có 11 doanh nghiệp xây dựng các hoạt động dựa trên kinh 
nghiệm của chính doanh nghiệp mình. Chỉ có 5 doanh nghiệp tham khảo kinh nghiệm các doanh 
nghiệp khác. 3 doanh nghiệp xây dựng các hoạt động trên dựa vào cán bộ kỹ thuật và chuyên gia của 
chính doanh nghiệp. 4 doanh nghiệp dựa trên tư vấn kỹ thuật và chuyên gia từ bên ngoài. Trong khi 
đó, có 8 doanh nghiệp dựa trên thông tin từ các cơ quan PCLB địa phương và có 3 doanh nghiệp 
tham khảo qua internet và phương tiện thông tin đại chúng khác. 
 
Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn, có 2 doanh nghiệp có ghi tổng kinh phí bố trí phòng chống 
thiên tai, trong đó Công ty SX KD thuốc thú y (Vemedim) Cần Thơ chi 100 triệu đồng và Công ty TNHH 
MTV Đồng Tháp 1 chi 208,956,000 đồng hằng năm. 5 doanh nghiệp tại Hải Phòng không ghi cụ thể số 
tiền. 22 doanh nghiệp (chiếm 75%) đưa ra lý do không đủ kinh phí, chưa bị ảnh hưởng hoặc thiệt hại 
do thiên tai gây ra vì vậy không làm việc này.  
 
Kết quả phỏng vấn cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến các nội dung về QLRRTT và 
thấy các nội dung đã tập huấn cho miền Trung cần thiết cho doanh nghiệp mình.  
 
Các doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp, các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng thì sau khi nghe 
trình bày về nội dung các lớp tập huấn và lợi ích của việc lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với 
thiên tai, thì đều cho rằng những nội dung này là rất cần thiết cho các doanh nghiệp. Dưới đây là 
đánh giá sự cần thiết của các nội dung tập huấn (theo thứ tự lựa chọn của các doanh nghiệp tham gia 
phỏng vấn sâu) 
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Bảng 4: Những nội dung cần thiết cho doanh nghiệp (theo đánh giá của doanh nghiệp) 
 

Nội dung đào tạo Số doanh 
nghiệp chọn Ghi chú 

Các bước xây dựng bản kế hoạch ứng phó trong 
tình huống thiên tai cho doanh nghiệp 19 HCM: 3, LA: 4; CT: 7; HP: 5 

Cách đánh giá rủi ro thiên tai đối với doanh 
nghiệp 18 HCM: 3; LA: 4; CT: 7; HP: 5 

Xây dựng hoạch ứng phó trong tình huống khẩn 
cấp cho người lao động 18 HCM: 1; LA: 4; CT: 8; HP: 5 

Xây dựng các phương án dự phòng trong tình 
huống khẩn cấp (nguyên vật liệu; người lao 
động) 

17 HCM: 0; LA: 4; CT: 8; HP: 5 

Duy trì thông tin liên lạc trong tình huống thiên 
tai 17 HCM: 0; LA: 4; CT: 9; HP: 5 

Đào tạo và diễn tập 17 HCM: 1; LA: 4; CT: 7; HP: 5 

Chính sách và pháp luật liên quan đến QLRRTT 16 HCM: 0; LA: 3; CT: 8; HP: 5 

Tăng cường QLRRTT mang lại lợi ích gì cho doanh 
nghiệp  16 HCM: 0; LA: 3; CT: 7; HP: 5 

Khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai 
(QLRRTT) ở doanh nghiệp  15 HCM: 1; LA: 2; CT: 7; HP: 5 

Hỗ trợ cộng đồng ứng phó với thiên tai 15 HCM: 0; LA: 4; CT: 6; HP: 5 

Những kinh nghiệm và thực tiễn tại Việt Nam 15 HCM: 1; LA: 3; CT: 6; HP: 5 

Những kinh nghiệm và thực tiễn của các nước 
trong vùng 14 HCM: 0; LA: 3; CT: 6; HP: 5 

 
Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn có 8 doanh nghiệp không trả lời và/hoặc trả lời không cần 
thông tin hỗ trợ trước thiên tai. Còn lại 21 doanh nghiệp (69%) chủ yếu cần hỗ trợ thông tin về dự 
báo thời tiết của các phương tiện thông tin đại chúng và của chính quyền địa phương nơi doanh 
nghiệp đang hoạt động, một số doanh nghiệp cần thêm thông tin như: Phổ biến thông tin cho các hộ 
gia đình cung cấp sản phẩm giúp họ biết cách bảo vệ tài sản, hàng hóa, cách vận chuyển, hỗ trợ kinh 
phí để chuẩn bị ứng phó trước thiên tai,dự báo thời tiết chính xác, các phương tiện truyền thông đưa 
tin liên tục để cảnh báo cho cộng đồng và doanh nghiệp đóng trên địa bàn nắm được tình hình nhằm 
biết cách phòng chống và ứng phó. 
 
15 doanh nghiệp (chiếm52%) có nhu cầu cần được hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các nhà cung 
cấp dịch vụ thiết yếu: điện, viễn thông, nước sinh hoạt. Hầu hết các doanh nghiệp có nhu cầu được 
cung cấp thông tin thêm để biết cách phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Cho đến nay, chủ yếu chỉ 
có thông tin thời tiết qua kênh truyền hình. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều mong các nhà 
cung cấp dịch vụ cung cấp liên tục, để sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, các cơ quan chức 
năng và địa phương cung cấp thông tin dự báo thời tiết chính xác để doanh nghiệp và cộng đồng có 
kế hoạch phòng ngừa và ứng phó. 
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v) Tình hình sử dụng và truy cập internet 
 
Tất cả 11 cơ quan, cán bộ nhân viên đều có đầy đủ máy tính có kết nối ADSL và có mạng không dây 
(wifi). Với điện thoại di động kết nối internet, tất cả 11 cơ quan được hỏi lãnh đạo đều dùng máy 
điện thoại thông minh (smartphone) để kết nối mạng 3G. 
 
Trong 29 doanh nghiệp phỏng vấn có 24 doanh nghiệp (chiếm 83%) sử dụng máy tính có kết nối 
mạng internet bằng ADSL và wifi, 3G. Với các doanh nghiệp phỏng vấn, 17 người đại diện trả lời 
(nhân viên và lãnh đạo) dùng điện thoại thông minh để kết nối internet. 
 
Trong số 29 doanh nghiệp được phỏng vấn có 24 doanh nghiệp (chiếm 83%) sử dụng máy tính có kết 
nối mạng internet bằng ADSL. 26 doanh nghiệp kết nối bằng Wifi và 21 doanh nghiệp kết nối cả ADSL 
và Wifi, trong đó có 13 doanh nghiệp có gần 20 máy, 3 doanh nghiệp: 20-50 máy, 3 doanh nghiệp 
trên 50 máy. 
 
Với các doanh nghiệp phỏng vấn, 17 nhân viên và lãnh đạo các doanh nghiệp dùng điện thoại thông 
minh để kết nối internet, trong đó có 22 người dùng 3G,  4 người dùng Wifi, 4 người dùng cả 3G và 
Wifi.Trong số 29 doanh nghiệp phỏng vấn, có 7 doanh nghiệp dưới 10 máy tính, 6 doanh nghiệp có 
từ 10-20 máy tính, 3 doanh nghiệp có từ 30-50 máy, 3 doanh nghiệp có trên 50 máy tính kết nối 
internet, và 10 doanh nghiệp không trả lời.   
 
Như vậy có thể thấy, hầu hết các cơ quan và doanh nghiệp đều có kết nối internet và sử dụng 
internet thường xuyên để cập nhật tin tức và phục vụ công việc hàng ngày, cũng như hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Vì vậy, nên cung cấp thông tin nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng cho các doanh 
nghiệp nhằm giúp họ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp. Nhưng tất cả các 
cơ quan và doanh nghiệp đều cho rằng, cần có những thông báo để các doanh nghiệp biết đến các 
nguồn thông tin này để tìm kiếm, tham khảo và sử dụng khi cần thiết (qua tờ rơi, các chương trình 
truyền thông, hoặc thông qua các cuộc họp với các doanh nghiệp). 
 
Bảng 5: Các hình thức cung cấp thông tin mà các doanh nghiệp lựa chọn 
 

Nội dung Số doanh nghiệp trả lời 

Cung cấp thông tin hướng dẫn qua internet (truy cập bằng máy 
tính) 

23 

Tập huấn kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học do VCCI tổ 
chức  

18 

Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho 
doanh nghiệp trực tuyến qua internet, email, điện thoại di động 

15 

Cung cấp thông tin truy cập internet bằng điện thoại di động 10 

Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa 10 doanh nghiệp 
và ứng phó cho doanh nghiệp trực tiếp từ chuyên gia  

8 
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
 

4.1. Tình hình thiên tai ở Việt Nam trong những năm gần đây  
 

4.1. Kết Luận 
 
Hầu hết các doanh nghiệp (cả các doanh nghiệp đã bị thiệt hại và chưa bị thiệt hại) đóng trên các địa 
bàn có xảy ra thiên tai chưa có các biện pháp phòng ngừa và chưa có sự chuẩn bị gì cho các tình 
huống thiên tai. Điển hình, có doanh nghiệp ở Nam định thiệt hại mấy năm liên tiếp nhưng cũng chưa 
có hoạt động gì để nhằm giảm nhẹ tác động của thiên tai đối với doanh nghiệp. 
 
Các hộ gia đình cung ứng sản phẩm (nông nghiệp và hàng thủ công mỹ nghệ) cho các doanh nghiệp 
quy mô nhỏ tại vùng ĐBSCL là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai. Chính vì vậy, 
các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất nông sản, thủy sản, và thủ công mỹ 
nghệ thu mua sản phẩm hàng hóa tại các vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng gián tiếp. Cho đến nay, những 
doanh nghiệp quy mô nhỏ này thường ít được tiếp cận với các chương trình của các đơn vị và tổ 
chức và cũng chưa có thông tin hỗ trợ gì cho các hộ sản xuất trong mạng lưới thu mua của mình 
trong phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Đối với những doanh nghiệp này, thì theo họ, nếu chỉ 
được cung cấp thông tin qua internet thì sợ khônghiểu hết để có thể truyền đạt lại và hỗ trợ các hộ 
gia đình. Vì vậy, họ quan tâm đến các lớp tập huấn của dự án. 
 
Các cơ quan có liên quan đến phòng chống lụt bão (PCLB) và các hiệp hội doanh nghiệp chưa có hoạt 
động gì hỗ trợ cho các doanh nghiệp trước – trong và sau thiên tai và cũng không nắm được tình hình 
thiệt hại do thiên tai của các doanh nghiệp trên địa bàn. Hầu hết các cơ quan đều cho rằng doanh 
nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong QLRRTT nhưng cho tới nay do nguồn lực hạn chế nên hầu 
như chưa có hoạt động gì dành cho doanh nghiệp.  
 
Các doanh nghiệp tại các tỉnh khảo sát rất thờ ơ với công tác QLRRTT, họ chưa có thông tin kiến thức 
gì và doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp đã rừng bị thiệt hại) chưa có hoạt động gì nhằm 
phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Đây là những nội dung còn rất mới, chưa doanh nghiệp nào tiếp 
cận các thông tin liên quan (ngoại trừ các thông tin về dự báo thời tiết). 
 
Các doanh nghiệp đều cho rằng nội dung tập huấn mà chương trình đã áp dụng trong những năm 
qua là phù hợp với các doanh nghiệp. Tuy nhiên việc sắp xếp thời gian tham gia tập huấn và xây dựng 
kế hoạch là khó khăn. Điểm đáng chú ý là, lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp trả lời qua phiếu và 
qua phỏng vấn sâu về những nội dung tập huấn có một số điểm khác nhau. Các doanh nghiệp tham 
gia điều tra qua phiếu thì ưu tiên và chọn các nội dung: chính sách và pháp luật liên quan đến 
QLRRTT, cách đánh giá rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai cho 
doanh nghiệp, các bước xây dựng kế hoạch … Trong khi đó, các doanh nghiệp được phỏng vấn lại lựa 
chọn: các bước xây dựng kế hoạch, cách đánh giá rủi ro thiên tai đối với doanh nghiệp, xây dựng kế 
hoạch trong các tình huống khẩn cấp là những ưu tiên hàng đầu. Điều này cho thấy, nếu chưa được 
giới thiệu gì về chương trình, thì các doanh nghiệp sẽ quan tâm hơn đến chính sách và luật pháp liên 
quan để xem liệu có những chính sách bắt buộc thực hiện không, sao đó mới quan tâm đến các nội 
dung khác. Trong quá trình phỏng vấn, nhóm điều tra đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến 
các nội dung đào tạo và chương trình và hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thấy sự cần thiết phải 
thực hiện việc xây dựng kế hoạch cho chính doanh nghiệp mình và các doanh nghiệp khác. Chính vì 
vậy, để các doanh nghiệp thực sự quan tâm và có ý thức học các kỹ năng và xây dựng kế hoạch, cần 
nâng cao nhận thức của họ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phòng ngừa và ứng phó với thiên 
tai trong doanh nghiệp, bằng hình thức này hay hình thức khác. 
 
Tất cả các cơ quan và doanh nghiệp đều có máy tính kết nối internet và sử dụng internet thường 
xuyên. Vì vậy, cung cấp thông tin qua internet là một trong những lựa chọn mà các cơ quan và các 
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doanh nghiệp đều ưu tiên vì tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian (đặc biệt đối với các doanh nghiệp 
tham gia khảo sát).Tuy nhiên, các doanh nghiệp chưa bao giờ tìm kiếm các thông tin liên quan đến 
nội dung này trên internet. Vì vậy, muốn phổ biến thông tin qua internet, cần có các hoạt động 
truyền thông và giới thiệu về trang thông tin này, sau đó các doanh nghiệp có địa chỉ thì họ mới bắt 
đầu tìm kiếm. 
 
Hình thức tập huấn qua khóa tập huấn chỉ có 18 doanh nghiệp đăng ký qua phiếu, còn qua phỏng vấn 
trực tiếp thì có 18 doanh nghiệp trong số 29 doanh nghiệp lựa chọn hình thức này (những doanh 
nghiệp được phỏng vấn không chọn là doanh nghiệp đóng tại địa bàn thành phố và hoạt động không 
bị ảnh hưởng, ví dụ, công ty về dịch vụ tài chính). Hầu hết những người tham gia phỏng vấn đều nhấn 
mạnh vai trò quyết định của ban giám đốc, vì mọi quyết định liên quan đến cử người đi học, bố trí 
thời gian, và kinh phí cho công tác này đều là quyết định từ ban giám đốc. Ngược lại, ban giám đốc 
thì ít khi bố trí thời gian đi dự những khóa học liên quan đến các nội dung này, và đối với một số 
người tham gia phỏng vấn trực tiếp thì 2 ngày là quá dài. Chính vì vậy, cần nâng cao nhận thức và ý 
thức của lãnh đạo các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất khi mở rộng đào tạo ra các địa bàn 
khác. 
 

4.2 Khuyến nghị 
4.2.1 Khuyến nghị từ các cơ quan và doanh nghiệp được khảo sát và phỏng vấn 

 
Tất cả những người tham gia phỏng vấn sâu đều cho rằng: đây là 1 dự án rất tốt cho doanh nghiệp, 
tuy nhiên vì miền Bắc và miền Nam đều chưa được tiếp cận với các nội dung này, nên cần tăng cường 
tổ chức hội thảo và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để họ nhận thức được về nguy hiểm của 
thiên tai nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó.  
 
Thiên tai ở miền Nam chủ yếu là nước dâng, ngập lụt (ví dụ thành phố Hồ chí Minh và vùng ĐBSCL), 
chính vì vậy cần hỗ trợ để liên kết các doanh nghiệp với nhau, tập huấn ngay cho các doanh nghiệp sẽ 
không hiệu quả mà nên chuyển tài liệu cần thiết cho doanh nghiệp tham khảo, cung cấp thông tin về 
lợi ích của việc thực hiện tốt công tác phòng ngừa và ứng phó qua các phương tiện thông tin truyền 
thông, internet, hội thảo, sự kiện. Sau đó, nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu họ sẽ tìm hiểu thêm 
thông tin quan internet và/ hoặc đăng ký lớp tập huấn.  
 
Tại khu vực ĐBSCL thì thiên tai chủ yếu là lũ lụt, dông lốc, ngập úng do triều cường và nhiễm mặn, 
những vùng giáp Kiên Giang bị ảnh hưởng rất nhiều. Cần tìm hiểu thêm về nhu cầu của các các doanh 
nghiệp và cung cấp thông tin về chương trình này cho các doanh nghiệp về nông nghiệp, du lịch và 
thuỷ sản rồi tổ chức tập huấn sau. Nếu tổ chức tập huấn ngay sẽ không hiệu quả vì các doanh nghiệp 
không quan tâm và vì vậy sẽ không cử đúng đối tượng đi học. 
 
Theo ý kiến của Chi cục quản lý để điều và PCLB thành phố Hồ Chí Minh, dự án nên làm với các khu 
công nghiệp (KCN) hoặc các khu chế xuất (KCX) vì họ có ban quản lý KCN và KCX và một số khu có ban 
PCLB riêng (ví dụ như: Khu công nghệ cao ở KCN Quận 9; KCX Linh Trung, Tân Thuận). Dự án có thể 
triển khai tập huấn cho các ban PCLB và họ sẽ triển khai cho các doanh nghiệp trong KCN và KCX của 
họ. Chương trình tập huấn nên làm một ngày, tài liệu cần phải phù hợp với doanh nghiệp. trong quá 
trình tập huấn, yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng bản kế hoạch và nộp lại bản kế hoạch sau đó và 
trong quá trình xây dựng bản kế hoạch nếu có vướng mắc gì doanh nghiệp có thể hỏi qua điện thoại 
hoặc email để hoàn thiện và nộp lại cho Trung tâm.  
 
Theo Chi cục quản lý đê điều và PCBL Hải Phòng thì cũng nên tiến hành tập huấn tại các KCN vì các 
doanh nghiệp lớn tại Hải Phòng cũng không nhận thức được những vấn đề về rủi ro thiên tai. Các 
doanh nghiệp khi bị thiên tai cũng lúng túng không biết gọi cho ai, cho cơ quan nào để được hỗ trợ. 
Nhưng dự án nên tổ chức hội thảo (1 buổi) để doanh nghiệp biết được về ảnh hưởng của thiên tai 
nhằm giúp họ nhận thức được nguy cơ rủi ro thiên tai từ đócó những hành động thiết thực.  
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Tất cả những người tham gia phỏng vấn đều cho rằng nhận thức và quyết định của lãnh đạo doanh 
nghiệp là quan trọng nhất. Những công tác này muốn thực hiện được phải có chỉ đạo từ ban giám 
đốc để triển khai. Chính vì vậy, những người tham gia phỏng vấn đều cho rằng cần thiết phải gửi các 
thông tin về chương trình đào tạo tập huấn cho lãnh đạo các doanh nghiệp trước, sau đó có thể tổ 
chức 1 buổi hội thảo giới thiệu cho lãnh đạo các doanh nghiệp biết và ý thức được tầm quan trọng 
của QLRRTT. Trong buổi đó các doanh nghiệp quan tâm họ sẽ đăng ký tham dự lớp tập huấn. Như vậy 
sẽ hiệu quả hơn, vì nếu tổ chức tập huấn ngay các doanh nghiệp sẽ không cử đúng đối tượng, hoặc 
cán bộ đi tập huấn về không thuyết phục được lãnh đạo bố trí thời gian và nguồn lực thực hiện thì 
cũng không áp dụng được các kiến thức và kỹ năng thu được.  
 

4.2.2 Khuyến nghị về chương trình nâng cao năng lực và nhận thức 
 

Dựa vào kết quả báo cáo tác động đào tạo từ đầu năm 2013, và khảo sát đánh giá và ý kiến của các 
doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, nhóm đánh giá đưa ra các khuyến nghị sau để xây dựng 
chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp năm thứ 3:  
 

1. Về nội dung chương trình đào tạo: Kết quả đánh giá tác động đào tạo từ các doanh nghiệp đã 
tham gia tại các tỉnh miền Trung và khảo sát nhu cầu đào tạo cho thấy: nội dung đào tạo đưa 
ra là rất phù hợp và hữu ích đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm các nội dung 
cho từng loại hình doanh nghiệp như sản xuất, thương mại và dịch vụ và cần lưu ý đến điều 
kiện địa lý tự nhiên và loại hình thiên tai của từng vùng để điều chỉnh chương trình đào tạo 
phù hợp. Chính vì vậy, tài liệu hiện tại cần điều chỉnh và bổ sung để có thể áp dụng được cho 
cả các tỉnh miền Bắc và miền Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp đều có yêu cầu có thêm phần 
thực hành về kỹ thuật phòng chống lụt bão hoặc kỹ thuật kết cấu, gia cố nhà xưởng, khắc 
phục sự cố sau bão. Những tài liệu này đến nay đã có và chia sẻ trên trang thông tin 
http://www.ungphothientai.com, cần phổ biến rộng rãi hơn để các doanh nghiệp (và cộng 
đồng dân cư) có thể áp dụng. Ngoài ra, cũng cần tham khảo và xây dựng một số kinh nghiệm 
thực tiễn áp dụng cho lốc xoáy và sét.  
 

2. Nâng cao nhận thức, ý thức của lãnh đạo các doanh nghiệp để họ bố trí kinh phí, nguồn lực 
thực hiện kế hoạch QLRRTT trong doanh nghiệp: Thiệt hại từ cơn bão số 10 và 11, vừa qua 
cho thấy cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về phòng ngừa và ứng phó 
với thiên tai, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì đây là nơi tạo ra nhiều công ăn việc làm, 
sản phẩm và hàng hóa cho nền kinh tế. Nhưng cho đến nay, các doanh nghiệp chưa hề quan 
tâm đến các hoạt động này. Chính vì vậy, tăng cường nhận thức của lãnh đạo các doanh 
nghiệp để họ quan tâm đến những công tác này và họ sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc tăng cường nhận thức, thái độ và hành động của các cộng đồng nơi các doanh nghiệp 
hoạt động để cùng ứng phó với thiên tai. Các doanh nghiệp khi đã nhận thức có thể hỗ trợ và 
cung cấp thông tin cho các khách hàng và nhà cung cấp hàng hóa của mình. Chính vì vậy, cần 
điều chỉnh chương trình tập huấn và nâng cao năng lực cho phù hợp nhằm tăng cường sự 
tham gia của lãnh đạo các doanh nghiệp. Kinh nghiệm thực hiện dự án hai năm vừa qua cho 
thấy nếu không có sự chỉ đạo và quyết định từ ban giám đốc doanh nghiệp, các doanh nghiệp 
không thể tiến hành được hoạt động gì (cho dù có được tập huấn hay không). Khi nhận thức 
lãnh đạo doanh nghiệp thay đổi, sẽ chỉ đạo các phòng ban lên kế hoạch, khi đó họ sẽ tìm 
kiếm thông tin và sự hỗ trợ bằng mọi cách. Chính vì vậy thay vì chỉ có hình thức tập huấn qua 
các lớp (với số lượng doanh nghiệp hạn chế, nên tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo cho lãnh 
đạo các doanh nghiệp, thời gian ngắn, 1 buổi hoặc lồng ghép vào các buổi tập huấn của VCCI, 
hoặc các hiệp hội dành cho lãnh đạo doanh nghiệp với nội dung này. 
 

3. Đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin, đào tạo, nâng cao nhận thức: Đối với các tỉnh 
miền Nam, ĐBSCL, hiện nay các doanh nghiệp chưa thực sự bị ảnh hưởng, mức độ quan tâm 
còn rất thấp, cần tăng cường cung cấp thông tin qua internet, phương tiện truyền thông, 
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lồng ghép các nội dung và các thông điệp quan trọng các sự kiện hoặc chương trình có sự 
tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp. Có thể tổ chức các hội thảo, 1 buổi tập trung vào 
những thiệt hại do thiên tai đối với nền kinh tế trong những năm gần đây, những lợi ích mà 
việc lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó mang lại cho doanh nghiệp và cho cộng đồng nơi 
các doanh nghiệp hoạt động và phục vụ, các ví dụ và bài học từ các nước và ngay cả ở Việt 
Nam. Để nâng cao hiệu quả, chương trình tập huấn 2 ngày, nếu mở rộng ra các tỉnh miền Bắc 
và miền Nam sẽ dành cho những doanh nghiệp thực sự quan tâm và có cam kết xây dựng kế 
hoạch sau khi tập huấn. Nội dung đào tạo hiện đang tiến hành, thì như đã nên trên, có thể áp 
dụng tốt cho các tỉnh miền Bắc vì miền Bắc cũng thường xuyên bị bão và lụt. Do các hình 
thức thiên tai ở miền Nam và ĐBSCL khác so với miền Bắc và miền Trung, tài liệu cần điều 
chỉnh cho phù hợp với các vùng này (ví dụ như kế hoạch ứng phó với dông, lốc, sét, triều 
cường). 
 

4. Thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng 
phó với thiên tai tại các tỉnh phía Nam và ĐBSCL: Khảo sát cho thấy các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực sản xuất nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu mặc dù quy mô nhỏ nhưng trên 
thực tế có vai trò rất lớn đối với cộng đồng trong việc tạo ra công ăn việc làm (nhất là cho đối 
tượng nữ, người khuyết tật, người nghèo) và sản phẩm hàng hóa cho xã hội. Nhưng cho đến 
nay các doanh nghiệp này chưa được hỗ trợ gì trong công tác phòng ngừa và ứng phó với 
thiên tai (kể cả cung cấp thông tin), vì vậy họ không hỗ trợ được các hộ gia đình cung ứng 
hàng hóa cho họ. Vì bản thân các doanh nghiệp này cũng không có nguồn lực và không có 
khả năng nên cộng đồng và những doanh nghiệp này chính là nhóm dễ bị tổn thương và chịu 
thiệt hại do thiên tai. Chính vì vậy, các doanh nghiệp quy mô nhỏ này cần được cung cấp 
thông tin, kiến thức và kỹ năng về QLRRTT và về trách nhiệm xã hội đối với các doanh nghiệp 
(TNXHDN) để họ có có thể thành cầu nối cung cấp các thông tin và hỗ trợ cần thiết cho các 
hộ gia đình trong mạng lưới cung ứng của họ trong phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. 
 

5. Tăng cường sự tham gia của Chi cục đê điều và PCBL, các cơ quan quản lý nhà nước vềPCLB 
để tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và cộng đồng trong QLRRTT: Qua đánh giá, 
các DNNVV ở Việt Nam ở các tỉnh miền Nam và ĐBSCL dường như ít bị ảnh hưởng do thiên 
tai. Tuy nhiên, các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong lĩnh vực nông sản, sản xuất hàng tiêu 
dùng hay thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thì cũng có ảnh hưởng gián tiếp do thiên tai vì hoạt 
động của họ dựa vào mạng lưới các hộ gia đình tham gia sản xuất. Khi có thiên tai, các cộng 
đồng này bị ảnh hưởng cũng sẽ gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, mà hiện nay các cơ quan, 
doanh nghiệp và các cộng đồng này chưa có hoạt động hay một mối liên kết gì trong công tác 
phòng ngừa và ứng phó. Vì vậy, trong thời gian tới dự án cần tăng cường hợp tác với các cơ 
quan liên quan đến PCLB để cung cấp thông tin và chương trình nâng cao nhận thức cho các 
cán bộ thực hiện tại địa phương (bao gồm cả đại diện các hiệp hội doanh nghiệp). Những nội 
dung này có thể lồng ghép vào Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên 
tai dựa vào cộng đồng” của Chính Phủ bắt đầu thực hiện từ năm 2013. 
 

6. Tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn: Quá trình đánh giá cho thấy nhu cầu đào tạo 
liên quan đến QLRRTT cho doanh nghiệp vẫn còn rất lớn và nếu không có tài trợ về kinh phí, 
việc tổ chức những hoạt động của Chương trình đào tạo về quản lý rủi ro thiên tai cho các 
doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc, lồng ghép vào các hoạt động khác; đa dạng 
hóa các hình thức đào tạo; thiết lập mạng lưới thông tin điện tử nhằm cung cấp tài liệu 
hướng dẫn, tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên nguồn là một trong những yếu tố quan 
trọng để duy trì tính bền vững của chương trình. Khảo sát vừa qua và thực tế đào tạo giảng 
viên nguồn trong 2 năm qua cho thấy, cần phải bổ sung các giảng viên từ các tổ chức đào tạo 
chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp. VCCI, các hiệp hội, cơ quan PCLB Trung ương và địa 
phương không có đội ngũ giảng viên cơ hữu, các doanh nghiệp có thể có các giảng viên, 
nhưng không thể bố trí thời gian đào tạo mở rộng cho các doanh nghiệp khác. Chính vì vậy, 
nên tập trung cho các tổ chức phi chính phủ đào tạo cho các doanh nghiệp, có đội ngũ giảng 
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viên cơ hữu. Những giảng viên này đã là giảng viên các lĩnh vực khác cho doanh nghiệp và họ 
chỉ cần được bồi dưỡng thêm kiến thức về lĩnh vực này sau đó có thể đào tạo cho các doanh 
nghiệp nếu có kinh phí. Hơn nữa, các tổ chức và các cơ quan cung cấp đào tạo thường xuyên 
cho doanh nghiệp, sau này tiếp tục lồng ghép các nội dung này vào các chương trình như: 
Khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp. 
 

7. Lồng ghép với nội dung và hoạt động PCCC: Hầu hết các cơ quan hàng năm đều có công tác 
PCCC và có các bản kế hoạch, tập huấn, diễn tập PCCC. Chính vì thế, ở những vùng các doanh 
nghiệp ít có ảnh hưởng thiên tai như ở phía Nam hay ĐBSCL nên lồng ghép với các hoạt động 
PCCC, giúp các doanh nghiệp có thể ứng phó với các tình huống thiên tai bất ngờ do tác động 
của biến đổi khí hậu. Trước mắt có thể mời đại diện cơ quan PCCC tham gia vào các hoạt 
động hội thảo và tập huấn, sau đó họ có thể lồng ghép các nội dung phù hợp vì trên nguyên 
tắc, các bước ứng phó trong các tình huống khẩn cấp do khủng hoảng và thảm họa gây ra 
cũng theo các bước và trình tự tương tự. Nhiều nước trên thế giới cơ quan PCCC là một 
trong những cơ quan chủ chốt trong công tác phòng ngừa và ứng phó với các tình huống 
thảm họa, trong đó có thiên tai. 
 

8. Tăng cường ứng dụng và áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực QLRRTT cho các doanh 
nghiệp và gia đình người lao động: Tăng cường phổ biến và cung cấp thông tin qua internet. 
Hầu hết các doanh nghiệp đều có thể truy cập internet dễ dàng và sử dụng thường xuyên, vì 
vậy cung cấp thông tin qua internet là một kênh hữu hiệu. Thông tin cung cấp cần ngắn gọn, 
rõ ràng và dễ hiểu, cần có những hướng dẫn trực quan bằng video thì doanh nghiệp sẽ dễ 
tiếp cận hơn. 
 

9. Hướng dẫn lập kế hoạch cho các KCN và KCX: Ưu tiên các khu cộng nghiệp miền Trung và 
miền Bắc, nơi những doanh nghiệp thực sự bị ảnh hưởng. Tăng cường sự tham gia của các cơ 
quan có liên quan: Ủy ban PCLB các tỉnh, DMC/MARD, các tổ chức hiệp hội kết hợp với việc 
phổ biếnluật PCTT mới, chương trình Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng …. sẽ có tác động 
lớn ở khu vực phía Nam. VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp nên tham gia vào xây dựng 
hướng dẫn thực thi luật, có quy định cụ thể và rõ ràng hơn cho các doanh nghiệp. 
 

10. Lồng ghép nội dung QLRRTT vào các Câu lạc bộ Doanh nhân: Hiện nay trên thành phố Hồ Chí 
Minh và một số nơi có các câu lạc bộ doanh nhân mà thành viên là giám đốc các doanh 
nghiệp. Các câu lạc bộ doanh nhân này có hoạt động và gặp gỡ thường xuyên. Ví dụ, Câu lạc 
bộ doanh nhân thành phố Hồ Chí minh có hơn 70 thành viên, hàng tháng các doanh nghiệp 
này đều tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay cập nhật các thông tin cần 
thiết và họ cũng  rất quan tâm đến chương trình QLRRTT của Dự án. Thành viên câu lạc bộ 
này bao gồm cả các chủ doanh nghiệp từ Đồng Nai và Bình Dương và mong được dự án hỗ 
trợ để tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn miền Nam nói chung cũng như địa bàn 
HCM nói riêng. Theo ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì các doanh nghiệp ở những vùng này rất 
chủ quan và không ý thức được việc phải phòng ngừa và ứng phó với rủi ro thiên tai như thế 
nào, vì vậy nếu một số thành viên ban chủ nhiệm được tập huấn họ sẽ được nâng cao nhận 
thức và truyền đạt lại cho thành viên trong câu lạc bộ. Những nội dung lồng ghép nên tập 
trung vào lợi ích của việc tăng cường công tác QLRRTT trong doanh nghiệp, tăng cường trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 : Các bảng hỏi 
 

Phiều khảo sát doanh nghiệp tháng 7 năm 2013 
 

 

 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 

THÁNG 7 NĂM 2013 

 

Tên DN :................................................................................................................................................ 

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................... 

Điện thoại:...........................................................Fax: ............................................................................. 

E-mail:..................................................................Website (nếu có): ....................................................... 

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: ................................................................................................................. 

 

Thông tin về người trả lời: 

Họ và tên : ..............................................................Chức vụ:  ................................................................. 

Điện thoại: ...............................................................Email: ..................................................................... 

 

Năm thành lập:  

 1-5 năm       6-10 năm      11-15 năm        16-20 năm       >20 năm  

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: ...................................................................................................... 

Số lượng cán bộ công nhân viên:................................................................................................ 

1. Trong vòng 5 năm trở lại đây DN có bị thiệt hại do thiên tai không? Nếu không xin vui lòng trả lời 

tiếp từ câu số 3. Nếu có xin cho biết những loại thiệt hại và mức độ thiệt hại quy ra tiền tính theo 

năm:  

- Năm 2008: 

- Năm 2009 

- Năm 2010:  

- Năm 2011:  

- Năm 2012: 

 Không thống kê thiệt hại bằng tiền 
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Mức độ gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Ảnh hưởng đến hoạt động SXKD 

Loại thiệt hại   

dưới 15 

ngày         

>15 ngày < 

1 tháng             

>1 tháng           

< 3 tháng 

>3 tháng 

Những loại thiệt hại trực tiếp ( hữu hình)  

Nhà xưởng     

Máy móc thiết bị     

Sản phẩm hàng hoá tồn kho     

Những loại thiệt hại gián tiếp (vô hình)  

Mất nguồn cung ứng nguyên liệu từ 

các nhà cung cấp 

    

Công nhân nghỉ việc     

Khác (ghi rõ) 
.................................................... 

.................................................... 

    

 

2. Sau thiên tai DN đã tiến hành hoạt động nào dưới đây (chọn những hoạt động mà doanh nghiệp 
tiến hành) 

 Đánh giá mức độ thiệt hại  

 Làm thủ tục bồi thường bảo hiểm  

 Gia cố nhà xưởng, cơ sở vật chất  

 Vay vốn phục hồi sản xuất và kinh doanh  

 Hỗ trợ người lao động  

 Hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng do thiên tai  

 Lên kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp 

Khác (ghi rõ): ......................................................................................................................... 

 

3. Những hoạt động nào mà doanh nghiệp đã có (vui lòng đánh dấu vào những  phương án thích 
hợp). Nếu chưa có hoạt động nào trả lời tiếp câu 5. Nếu có trên 1 hoạt động thì trả lời tiếp từ câu 4. 

  Thành lập ban phòng chống lụt bão (PCLB) trong doanh nghiệp  

  Cán bộ phụ  trách về PCLB  

  Có bản kế hoạch PCLB 

  Phổ biến thông tin về PCBL cho người lao động  
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  Mua thiết bị và vật tư dự phòng trước mùa bão lụt  

  Gia cố nhà xưởng, bảo vệ thiết bị trước mùa mưa bão 

 Các hoạt động khác (đề nghị ghi rõ):  .......................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

  Chưa có hoạt động nào 

 

4. Doanh nghiệp xây dựng các hoạt động trên dựa trên nguồn thông tin và hỗ trợ nào? 

 Dựa trên kinh nghiệm của chính doanh nghiệp 

Tham khảo kinh nghiệm các DN khác  

  Cán bộ kỹ thuật và chuyên gia của chính DN 

  Dựa trên tư vấn kỹ thuật và chuyên gia từ bên ngoài 

Thông tin từ các cơ quan PCBL địa phương 

 Nguồn khác (đề nghị ghi rõ): ........................................................................................... 

 

5. Doanh nghiệp có bố trí kinh phí phòng chống bão lụt hàng năm không? 

  Có Nếu Có, vui lòng ghi tổng kinh phí dự kiến hàng năm:............................. 

  Không Nếu Không, vui lòng ghi rõ lý do dưới đây:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Những nội dung nào dưới đây cần cho doanh nghiệp: (vui lòng đánh dấu tất cả những nội dung 
mà doanh nghiệp thấy cần thiết)? 

 Khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở DN  

 Chính sách và pháp luật liên quan đến QLRRTT 

 Tăng cường QLRRTT mang lại lợi ích gì cho DN  

 Cách đánh giá rủi ro thiên tai đối với DN  

 Các bước xây dựng bản kế hoạch ứng phó trong tình huống thiên tai cho DN  

 Xây dựng hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp cho người lao động  

 Xây dựng các phương án dự phòng trong tình huống khẩn cấp (nguyên vật liệu; người lao 
động) 

 Duy trì thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai 

 Đào tạo và diễn tập  

 Hỗ trợ cộng đồng ứng phó với thiên tai  

 Những kinh nghiệm và thực tiễn tại Việt Nam  

 Những kinh nghiệm và thực tiễn của các nước trong vùng  

 Nội dung khác (đề nghị ghi rõ):  

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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7. Doanh nghiệp có kết nối internet tại cơ quan không?  

  Có. Nếu Có, vui lòng đánh dấu dấu vào ô thích hợp:  ADSL   WIFI 

     DN có bao nhiêu máy tính kết nối internet: ............................................................... 

  Không  

Anh chị có dùng mobile kết nối internet không? Nếu có xin vui lòng cho biết dịch vụ sử   dụng:  

 3G 

 GPRS  

 Wifi  

      Loại điện thoại hiện nay đang sử sụng để truy cập internet:  

 

8. Doanh nghiệp quan tâm đến những hoạt động hỗ trợ nào dưới đây? Đánh dấu vào những hoạt 
động hoặc dịch vụ mà DN quan tâm  

 Tập huấn kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học do VCCI tổ chức  

 Cung cấp thông tin hướng dẫn qua internet (truy cập bằng máy tính) 

 Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trực tiếp từ 
chuyên gia  

 Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trực tuyến qua 
internet, email, điện thoại di động 

 Cung cấp thông tin truy cập internet bằng điện thoại di động  

 

Nếu doanh nghiệp quan tâm đến khóa tập huấn do VCCI tổ chức đề nghị điền phiếu đăng ký kèm 
theo bảng hỏi. 

 

Xin trân trọng cảm ơn và chúc DN thành công ! 

 

 

 

  



 
 

 
34 

Bảng hỏi phỏng vấn sâu dùng cho các cơ quan có liên quan 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN  

THÁNG 7 NĂM 2013 

Mục đích đánh giá nhu cầu đào tạo để thiết kế nội dung chương trình đào tạo và nâng cao năng 
lực : 

Đánh giá kiến thức, thái độ của doanh nghiệp liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với thiên tai 

Xác định những thực tiễn mà hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện trong công tác phòng ngừa 
và ứng phó 

Xác định những nội dung mà DN quan tâm 

Xác định nhu cầu thông tin và sử dụng thông tin của DN 

Tất cả các thông này sẽ dùng làm cơ sở để xây dựng nội dung và chương trình đào tạo và nâng cao 
năng lực cho các DN tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long (gồm có nội dung chương trình đào tạo, đối 
tượng cần tập huấn, các kênh thông tin cần thiết ….) 

PHẦN I : THÔNG TIN CHUNG CƠ QUAN PHỎNG VẤN 

Tên DN :  

Địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại:...........................................................Fax:  

E-mail:..................................................................Website (nếu có):  

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:  

 

Thông tin về người trả lời: 

Họ và tên : ..............................................................Chức vụ:   

Điện thoại: ...............................................................Email:  

Các chương trình hiện có dành cho doanh nghiệp: liệt kê đầy đủ 
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PHẦN II: NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN 
TAI TRONG DOANH NGHIỆP 

Anh/chị có nắm được tình hình thiệt hại do thiên tai của các doanh nghiệp trên địa bàn không? Nếu 
không, tại sao? Nếu có ghi rõ thông qua kênh thông tin nào (báo chí, hay cơ quan nào?) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

Các anh/chị đánh giá vai trò của doanh nghiệp trong quản lý rủi ro thiên tai 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

Tổ chức các anh/ chị có thể hỗ trợ gì cho DN trong quản lý rủi ro thiên tai, cụ thể theo từng giai đoạn: 
trước, trong và sau thiên tai: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

Trước thiên tai 

Các hoạt động tiến hành trước thiên tai (liệt kê và mô tả đầy đủ tất các các hoạt động và quy trình 
tiến hành trước thiên tai) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Những hoạt động, thông tin cần hỗ trợ trước thiên tai:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Theo anh chị những kinh nghiệmgì các doanh nghiệp cần chia sẻ với các DN khác:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp (đối với chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ thiết 
yếu: điện, viễn thông, nước sinh hoạt):  
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Trong thiên tai:  

Những hoạt động mà DN đã tiến hành theo các anh/chị được biết (liệt kê đầy đủ): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Theo các anh/chị, những hoạt động mà DN còn cảm thấy lúng túng và cần hỗ trợ từ các cơ quan nhà 
nước và chính quyền địa phương: (liệt kê đầy đủ và chi tiết) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Theo các anh/ chị, những hoạt động mà DN hỗ trợ và bảo vệ người lao động (liệt kê đầy đủ và chi 
tiết) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Sau thiên tai:  

Theo các anh/chị, nếu không thiệt hại thì doanh nghiệp có những hoạt động gì (rút kinh nghiệm, hỗ 
trợ DN khác hay cộng đồng....)? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Theo các anh/chị, nếu thiệt hại thì DN đã tiến hành những hoạt động gì (liệt kê đầy đủ): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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Theo anh, chị những nội dung nào dưới đây cần cho doanh nghiệp: (vui lòng đánh dấu tất cả những 
nội dung mà doanh nghiệp thấy cần thiết)? 

 Khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở DN  

 Chính sách và pháp luật liên quan đến QLRRTT 

 Tăng cường QLRRTT mang lại lợi ích gì cho DN  

 Cách đánh giá rủi ro thiên tai đối với DN  

 Các bước xây dựng bản kế hoạch ứng phó trong tình huống thiên tai cho DN  

 Xây dựng hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp cho người lao động  

 Xây dựng các phương án dự phòng trong tình huống khẩn cấp (nguyên vật liệu; người lao động) 

 Duy trì thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai 

 Đào tạo và diễn tập  

 Hỗ trợ cộng đồng ứng phó với thiên tai  

 Những kinh nghiệm và thực tiễn tại Việt Nam  

 Những kinh nghiệm và thực tiễn của các nước trong vùng  

 Nội dung khác (đề nghị ghi rõ): 

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

7. Đơn vị có kết nối internet tại cơ quan không?  

  Có. Nếu Có, vui lòng đánh dấu dấu vào ô thích hợp:  ADSL   WIFI 

     DN có bao nhiêu máy tính kết nối internet: ............................................................... 

  Không  

Anh chị có dùng mobile kết nối internet không? Nếu có xin vui lòng cho biết dịch vụ sử   dụng:  

 3G 

 GPRS  

 Wifi  

Loại điện thoại hiện nay đang sử sụng để truy cập internet:  

8. Những hoạt động hoặc dịch vụ mà DN quan tâm và có thể bố trí thời gian tham gia hoặc hỗ trợ  

 Tập huấn kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học do VCCI tổ chức  

 Cung cấp thông tin hướng dẫn qua internet (truy cập bằng máy tính) 
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 Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trực tiếp từ chuyên 
gia  

 Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trực tuyến qua 
internet, email, điện thoại di động 

 Cung cấp thông tin truy cập internet bằng điện thoại di động  

 

Xin trân trọng cảm ơn và chúc DN thành công ! 
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Bảng hỏi phỏng vấn sâu dùng cho các doanh nghiệp 
 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2013  

 

Phần giới thiệu dành cho điều tra viên (điều tra viên trình bày trước khi đi vào phần phỏng vấn): 

Dự án:  ‘Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu  
của cộng đồng tại Việt Nam’ do USAID tài trợ và được Quỹ Châu Á cùng  với 2 đối tác chính là Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) thực hiện. Dự 
án bắt đầu từ năm 2011 nhằm tăng cường năng lực cho các địa phương và doanh nghiệp về lập kế 
hoạch ứng phó thiên tai là hợp phần quan trọng của dự án. Dự án đã tiến hành các hoạt động sau:: 

Từ tháng 6/2011 tới tháng 3/2012: Dự án được thực hiện tại 3 tỉnh của khu vực miền Trung: Nghệ 
An, Đà Nẵng và Khánh Hòa, các hoạt động bao gồm: Đánh giá nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVV); xây dựng tài liệu đào tạo giảng viên, doanh nghiệp và tài liệu hướng dẫn về 
Quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam; Đào tạo được 20 giảng viên 
nguồn và tập huấn cho gần 200 doanh nghiệp tại 3 tỉnh; Xây dựng bộ tài liệu gồm 7 cuốn tài liệu dùng 
cho giảng viên, doanh nghiệp và gia đình. 

Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2012 tới tháng 3/2013): Mở rộng thêm 2 tỉnh miền Trung là : Thừa Thiên Huế 
và Bình Định, và có các hoạt động: Bồi dưỡng giảng viên nguồn; Tập huấn cho 300 doanh nghiệp tại 5 
tỉnh miền Trung; Hỗ trợ kỹ thuật cho 10 doanh nghiệp trong 5 tỉnh Dự án xây dựng kế hoạch ứng 
phó; Khảo sát về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXHDN) trong QLRRTT và giới thiệu những 
doanh nghiệp điển hình; Xây dựng chương trình truyền thông về QLRRTT và TNXH ; Xây dựng, điều 
chỉnh và phát hành các ấn phẩm cho các doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

Từ tháng 6/2013 tới tháng 6/2014: Dự án tiến hành giai đoạn 3. Tiếp tục mở rộng đào tạo tại các tỉnh 
Miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên. Dự án sẽ mở rộng đào tạo cho 
các doanh nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Đồng Bằng 
sông Cửu Long: Long An và Cần Thơ. Vì vậy nhóm đánh giá tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo để xây 
dựng chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn của khu vực : 

Mục đích đánh giá nhu cầu đào tạo để thiết kế nội dung chương trình đào tạo và nâng cao năng 
lực : 

Đánh giá kiến thức, thái độ của doanh nghiệp liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với thiên tai 
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Xác định những thực tiễn mà hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện trong công tác phòng ngừa 
và ứng phó 

Xác định những nội dung mà DN quan tâm 

Xác định nhu cầu thông tin và sử dụng thông tin của DN 

Tất cả các thông tin này sẽ dùng làm cơ sở để xây dựng nội dung và chương trình đào tạo và nâng cao 
năng lực cho các DN tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long (gồm có nội dung chương trình đào tạo, đối 
tượng cần tập huấn, các kênh thông tin cần thiết ….) 

 

Nội dung điều tra gồm 4 phần : Phần 1 : thông tin chung về doanh nghiệp ; phần 2 : nhận thức và thái 
độ của doanh nghiệp đối với công tác quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp ; phần 3 : thực tiễn 
hiện nay doanh nghiệp đang tiến hành ; phần 4 : đánh giá nhu cầu đào tạo và nhu cầu thông tin. 

 

Lưu ý đối với điều tra viên: Nếu DN đã điền phiếu điều tra qua email hoặc fax thì bỏ qua phần 1, tiếp 
tục từ phần II 

 

PHẦN I : THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

Tên DN :  

Địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại:...........................................................Fax:  

E-mail:..................................................................Website (nếu có):  

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu:  

 

Thông tin về người trả lời: 

Họ và tên : ..............................................................Chức vụ:   

Điện thoại: ...............................................................Email:  

 

Năm thành lập:  

 1-5 năm       6-10 năm      11-15 năm        16-20 năm       >20 năm  

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: ...................................................................................................... 

Số lượng cán bộ công nhân viên:...................Nam:..................Nữ:............................................ 
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Số cán bộ công nhân viên là người khuyết tật:.......................................................................... 

PHẦN II: NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA DOANH NGHIỆP VỚI THIÊN TAI 

1. Trong vòng 5 năm trở lại đây DN có bị thiệt hại do thiên tai không? Nếu không điều tra viên bỏ 
qua và hỏi tiếp câu số 3.Nếu có điều tra viên hỏi thêm về những loại thiệt hại và mức độ thiệt hại quy 
ra tiền tính theo năm:  

Năm 2008: .................................................................................................................... 

Năm 2009: .................................................................................................................... 

Năm 2010: .................................................................................................................... 

Năm 2011: ..................................................................................................................... 

Năm 2012: ..................................................................................................................... 

 Không thống kê thiệt hại bằng tiền (điều tra viên hỏi rõ nguyên nhân vì sao và ghi lại): 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

Mức độ gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Ảnh hưởng đến hoạt động SXKD < 15 ngày        >15ngày < 
1 tháng      

>1 tháng           
<3 tháng 

>3 tháng 

Loại thiệt hại   

Những loại thiệt hại trực tiếp ( hữu hình) 

Nhà xưởng     

Máy móc thiết bị     

Sản phẩm hàng hoá tồn kho     

Những loại thiệt hại gián tiếp (vô hình) 

Mất nguồn cung ứng nguyên liệu từ 
các nhà cung cấp 

    

Công nhân nghỉ việc     

Khác (ghi rõ): ....................................................................................................................................... 
.............. 

 

2. Sau thiên tai DN đã tiến hành hoạt động nào dưới đây (điều tra viên hỏi theo những câu hỏi dưới 
đây, nếu doanh nghiệp trả lời có đánh dấu vào ô bên cạnh và hỏi tiếp phần bổ sung ghi thêm bên 
cạnh) 
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 Doanh nghiệp có đánh giá mức độ thiệt hại không? Nếu có bằng cách nào: 

 Làm thủ tục bồi thường bảo hiểm, có khó khăn gì không? 

 Gia cố nhà xưởng, cơ sở vật chất, tiến hành theo dịnh kỳ? 

 Vay vốn phục hồi sản xuất và kinh doanh, có khó khăn gì không 

 Hỗ trợ người lao động, hình thức nào? 

 Hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng do thiên tai, hình thức nào? 

 Lên kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trong những năm sau, thông tin lấy từ 
đâu. 

Khác (ghi rõ): ......................................................................................................................... 

 

Phần III: Thực tiễn tiến hành tại các DN  

Trước thiên tai 

Các hoạt động doanh nghiệp tiến hành trước thiên tai (liệt kê và mô tả đầy đủ tất các các hoạt động 
và quy trình tiến hành trước thiên tai): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Những hoạt động, thông tin cần hỗ trợ trước thiên tai:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Những kinh nghiệm DN thấy cần chia sẻ với các DN khác:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp (đối với chính quyền địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ thiết 
yếu: điện, viễn thông, nước sinh hoạt):  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

Trong thiên tai:  

Những hoạt động mà DN đã tiến hành (liệt kê đầy đủ): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Những hoạt động mà DN còn cảm thấy lúng túng và cần hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước và chính 
quyền địa phương: (liệt kê đầy đủ và chi tiết 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Những hoạt động mà DN hỗ trợ và bảo vệ người lao động (liệt kê đầy đủ và chi tiết) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Sau thiên tai:  

Nếu không thiệt hại thì doanh nghiệp có những hoạt động gì (rút kinh nghiệm, hỗ trợ DN khác hay 
cộng đồng....)? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Nếu thiệt hại thì DN đã tiến hành những hoạt động gì (liệt kê đầy đủ): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Phần IV: Xác định nhu cầu đào tạo  
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3. Những hoạt động nào mà doanh nghiệp đã có (điều tra viên hỏi và đánh dấu vào những  phương 
án mà DN trả lời). Nếu chưa có hoạt động nào trả lời tiếp câu 5. Nếu có trên 1 hoạt động thì trả lời 
tiếp từ câu 4. 

 Thành lập ban phòng chống lụt bão (PCLB) trong doanh nghiệp (nếu có, Nam:....Nữ:....) 

 Cán bộ phụ  trách về PCLB (số lượng:....... Nam........Nữ ..............) 

 Có bản kế hoạch PCLB (nếu có xin bản copy) 

 Phổ biến thông tin về PCBL cho người lao động  

 Mua thiết bị và vật tư dự phòng trước mùa bão lụt  

 Gia cố nhà xưởng, bảo vệ thiết bị trước mùa mưa bão 

 Các hoạt động khác (đề nghị ghi rõ):   

   

  Chưa có hoạt động nào 

 

4. Doanh nghiệp xây dựng các hoạt động trên dựa trên nguồn thông tin và hỗ trợ nào? 

 Dựa trên kinh nghiệm của chính doanh nghiệp 

Tham khảo kinh nghiệm các DN khác  

  Cán bộ kỹ thuật và chuyên gia của chính DN 

  Dựa trên tư vấn kỹ thuật và chuyên gia từ bên ngoài 

Thông tin từ các cơ quan PCBL địa phương 

 Nguồn khác (đề nghị ghi rõ): ........................................................................................... 

 

5. Doanh nghiệp có bố trí kinh phí phòng chống bão lụt hàng năm không? 

  Có Nếu Có, vui lòng ghi tổng kinh phí dự kiến hàng năm:............................ 

  Không Nếu Không, vui lòng ghi rõ lý do dưới đây:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Những nội dung nào dưới đây, anh/chị thấy cần cho doanh nghiệp: (đánh dấu tất cả những nội 
dung mà doanh nghiệp thấy cần thiết)? 

 Khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở DN  
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 Chính sách và pháp luật liên quan đến QLRRTT 

 Tăng cường QLRRTT mang lại lợi ích gì cho DN  

 Cách đánh giá rủi ro thiên tai đối với DN  

 Các bước xây dựng bản kế hoạch ứng phó trong tình huống thiên tai cho DN  

 Xây dựng hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp cho người lao động  

 Xây dựng các phương án dự phòng trong tình huống khẩn cấp (nguyên vật liệu; người lao động) 

 Duy trì thông tin liên lạc trong tình huống thiên tai 

 Đào tạo và diễn tập  

 Hỗ trợ cộng đồng ứng phó với thiên tai  

 Những kinh nghiệm và thực tiễn tại Việt Nam  

 Những kinh nghiệm và thực tiễn của các nước trong vùng  

 Nội dung khác (đề nghị ghi rõ):    

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

7. Doanh nghiệp có kết nối internet tại cơ quan không?  

  Có. Nếu Có, vui lòng đánh dấu dấu vào ô thích hợp:  ADSL   WIFI 

     DN có bao nhiêu máy tính kết nối internet: ............................................................... 

  Không  

Anh/chị có dùng mobile kết nối internet không? Nếu có xin vui lòng cho biết dịch vụ sử   dụng:  

 3G 

 GPRS  

 Wifi  

      Loại điện thoại hiện nay đang sử sụng để truy cập internet: ............................................... 

 

8. Doanh nghiệp quan tâm đến những hoạt động hỗ trợ nào dưới đây? Đánh dấu vào những hoạt 
động hoặc dịch vụ mà DN quan tâm  

 Tập huấn kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học do VCCI tổ chức  

 Cung cấp thông tin hướng dẫn qua internet (truy cập bằng máy tính) 
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 Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trực tiếp từ chuyên 
gia  

 Tư vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó cho doanh nghiệp trực tuyến qua 
internet, email, điện thoại di động 

 Cung cấp thông tin truy cập internet bằng điện thoại di động  

 

Xin trân trọng cảm ơn và chúc DN thành công ! 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DO VCCI VÀ QUỸ 
CHÂU Á TỔ CHỨC 

Khoá học dự kiến diễn ra vào quý III và IV năm 2013 

Cơ quan:  

Địa chỉ cơ quan:  

Điện thoại:  

Fax:…………………..……….………………………………Email:  

 

Website:  

Đăng ký cho các ông/bà có tên sau đây tham dự các khoá học: 

Họ và tên:…………………………....................Giới tính:……………….......................................... 

Chức vụ:..................................................Phòng/Ban:...................................................... 

Điện thoại liên hệ (cố định và di động): .......................................................................... 

Họ và tên:…………………………....................Giới tính:………………......................................... 

Chức vụ:..................................................Phòng/Ban:...................................................... 

Điện thoại liên hệ (cố định và di động): .......................................................................... 

 

Xin vui lòng điền các thông tin ở trên và gửi kèm theo Phiếu khảo sát nhu cầu DN về Ban tổ chức theo 
địa chỉ hoặc fax, email dưới đây: 

Ban Pháp chế - VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội  

Fax: 04.35771459/ 35770632  

hoặc liên hệ với: 

Chị Thanh Hà: ĐT: 04.35771460, email: halt@vcci.com.vn ; thanhhavcci@gmail.com 
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Phụ lục 2: chương trình khảo sát tại các địa phương 
 

LỊCH PHỎNG VẤN SÂU (CÁC TỈNH: HỒ CHÍ MINH, LONG AN, CẦN THƠ VÀ HẢI PHÒNG)   
 

TT NGÀY  NHÓM THỰC HIỆN DN VÀ ĐẠI DiỆN HIỆP HỘI ĐỊA CHỈ 
HỒ CHÍ MINH         

Ngày 12/8 8h-9h CED và cán bộ VCCI Cần 
Thơ  Uỷ ban PCLB Thành phố HCM 176-Hai Bà Trưng, Q.1, TP HCM 

 9h30-10h   Hội khoa học kinh tế kỹ thuật biển HCM 380B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3,  
TP.HCM 

 14h-15h   SMEDEC2 HCM 614-616 Mạc Đỉnh Chi, Q1, TP.HCM 

 15h30-17h   Cục Quản lý đê điều và PCLB- VP đại diện 
TPHCM  135-Pasteur, Q3, TP.HCM 

 Tối 12/8   Họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh phiếu HCM 
Ngày 13/8 8h-9h   VCCI HCM 171 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM 

 9h30-10h30   Công ty TNHH TM-SX cơ khí Dân Tiến 33/1D Gò Ô Môn, Phường Phú Thuận, Q7, 
TP.HCM 

 11h-12h   ASIA TRANS Co., LTD 69 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp,  
TP.HCM 

 Chiều 13/8       

 14h-15h   Công ty TNHH MTV TM XNK Việt Thanh 43B, Trang Tử, P14, Q5, TP.HCM 

Ngày 14/8 9h-10h   Tài Ngân Marketing Services Co., LTD Tầng 3, Toà nhà Sông Đà, số 47-49-51 
Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP. HCM 

 14h-15h   Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB HCM 70 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp,  
TP.HCM 

LONG AN         

Ngày 15/8 10h-11h  CED và Cán bộ  
địa phương 

Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn Hoàng 
Yến 

91B, Ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, 
Long An 
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Ngày 16/8 8h-9h   Công ty TNHH Phước Hưng Ấp Bình Phú Qưới, xã Đăng Hưng Phước, 
Chợ Gạo, Tiền Giang 

 9h-10h   Doanh nghiệp tư nhân Đông Mai Ấp Thanh Xuân 2, xã Thanh Tâm, huyện Mỏ 
Cày Bắc, Bến Tre 

 14h-16h   Công ty TNHH Mousse Xốp Chiya Lô F2-F4 KCN Hạnh Phúc, xã Đức Hoà Đông, 
huyện Đức Hoà, Long An 

Ngày 17/8 9h-10h   Công ty TNHH MTV Đồng Tháp 1 Ấp Rạch Bùi, TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh 
Hưng, Long An 

 14h30-15h30   Công ty TNHH Lương thực - Thực phẩm 
Long an 

237 Nguyễn An Ninh, Phường 3,  
TP Tân An, Long An 

Ngày 15/8 8h30-9h30 CED và cán bộ VCCI Cần 
Thơ Uỷ Ban Phòng chống bão lụt Long An Số 2, mai Thị Tốt, Phường 3, Tân An, Long 

An 

 14h-15h   Công ty TNHH May mặc Thịnh Đạt 150 Huỳnh Châu Sổ, Thị trấn Bến Lức, Long 
An 

Ngày 16/8 9h-10h   Công ty CP Thực phẩm An Long Cụm Công nghiệp Long Định, Long Cang, 
huyện Cần Đước, Long An 

 13h-14h   Công ty nước mắm 1932 269 khu phố 3, Thị trấn Bến Lức,  
Long An 

CẦN THƠ         

Ngày 19/8 8h30-10h CED và cán bộ hỗ trợ 
địa phương Hội chữ thập đỏ Cần Thơ 40 Hùng Vương, phường Thới Bình, 

TP Cần Thơ 

 14h-15h   Công ty CP Thực phẩm Miền Tây Khu CN Cái Sơn, Hàng Bàng, TP Cần Thơ 

 15h30-16h30   Doanh nghiệp tư nhân Trầm Văn Tấm Phường An Thới, Quận Ô Môn,  
TP Cần Thơ 

Ngày 20/8 8h-9h   Công ty Hoá Dầu Nam Việt Khu CN Hưng Phú, Phú Thứ, Cái Răng, Cần 
Thơ 

 9h30-10h30   Công ty TNHH ACI 62 AC1-D62, đường 56, Khu đô thị Phú An, 
Cái Răng, Cần Thơ 
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 14-15h30  Doanh nghiệp tư nhân Tư Đô 118/14 hẻm 118, đường 30/4, phường 
Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần 

Ngày 19/8 8h-9h30 CED và cán bộ VCCI Cần 
Thơ VCCI Cần Thơ Số Đường 30/4, Tp Cần Thơ 

 14h-15h   Công ty Vemedim Cần Thơ Số 7, đường 30/4, TP Cần Thơ 

 15h30-16h30   Công ty cổ phần ô tô Minh Phú 141 đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận 
Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Ngày 20/8 8h30-9h30   Công ty đầu tư Gỗ Thuý Sơn Gần Cảng Cái Cui 

 13h30-14h30   Công ty TNHH Thuỷ Sản Quang Minh Khu CN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ 

 15h-16h   Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Hùng Dũng 3/40 Đinh Tiên Hoàng, Cần Thơ 

HẢI PHÒNG        
Ngày 28/8 9h-10h30 CED VCCI Hải Phòng 18 Lạch Tray, Hải Phòng - Anh Bình 

 10h30-11h30   
Chi cục đê điều và PCLB - Văn phòng ban 
chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn TP. Hải 
Phòng.  

Số 692, Đại Lộ Tôn Đức Thắng, cạnh Cống 
Cái Tắt  

 14h-16h   Công ty Vĩnh Hoàng 
515A, Km 6 Đường 5/II, Phường Hùng 
Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng 

Ngày 29/8 8h30-10h   Công ty TNHH Vân Long Số 15A, Đường An Trị, Phường Hùng 
Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng  

 10h-11h30   Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Số 9 Trần Hưng Đạo - Q. Hồng Bàng - TP. 
Hải Phòng 

 14h-16h   Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải 
Phòng 

Số 1 Hoàng Diệu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng 

Ngày 30/8 
8h30-10h30 

  Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông 
đường thuỷ Lẫm Hà, Quán Trữ, Kiến An , Hải Phòng 

  14h-15h30   Công ty TNHH công nghiệp hoá chất 
INCHEMCO 

14 Lô 26D Khu đô thị Ngã năm sân bay Cát 
Bi - Ngô Quyền - Hải Phòng   
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Phụ lục 3: Danh sách các đơn vị tham gia phỏng vấn 
 

TT Tên Cơ quan và DN phỏng vấn Địa chỉ 

1 Uỷ ban phòng chống lụt bãoThành phố HCM 176-Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố  HCM 
2 Hội khoa học kinh tế kỹ thuật biển HCM  380B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8,  

Quận 3, Thành phố  HCM 
3 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượngHCM  614-616 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, 

Thành phố HCM 
4 Cục Quản lý đê điều và PCLB- Văn phòng đại diện 

Thành phố HCM   
135-Pasteur, Quận 33, Thành phố  HCM 

5 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- 
Chi nhánh HCM 

171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố  HCM 

6 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản 
xuất cơ khí Dân Tiến 

33/1D Gò Ô Môn, Phường Phú Thuận, Quận 7, 
Thành phố  HCM 

7 Công ty trách nhiệm hữu hạn ASIA RANS  69 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp,  
Thành phố HCM 

8 Công ty trách nhiện hữu hạn một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu Việt Thanh 

43B, Trang Tử, Phường 14, Quận 5,  
Thành phố HCM 

9 Tài Ngân Marketing Services Co., LTD Tầng 3, Toà nhà Sông Đà, Phùng Khắc Khoan, 
Quận 1, Thành phố HCM 

10 Câu lạc bộ Doanh nhân SIYB HCM  
 

70 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp,  
Thành phố HCM 

11 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Hưng Ấp Bình Phú Qưới, xã Đăng Hưng Phước, Chợ 
Gạo, Tiền Giang 

12 Doanh nghiệp tư nhân Đông Mai  
 

Ấp Thanh Xuân 2, xã Thanh Tâm,  
huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

13 Doanh nghiệp sản xuất rau an toàn  
Hoàng Yến  

91B, Ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long 
An 

14 Công ty trách nhiệm  hữu hạn Mousse  
Xốp Chiya 

Lô F2-F4 KCN Hạnh Phúc, xã Đức Hoà Đông, 
huyện Đức Hoà, Long An 

15 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  
Đồng Tháp 1 

 Ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng,  
huyện Vĩnh Hưng, Long An 

16 Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực - Thực 
phẩm Long an 

237 Nguyễn An Ninh, Phường 3,  
Thành phố Tân An, Long An 

17 Uỷ Ban Phòng chống lụt  bão Long An Số 2, Mai Thị Tốt, Phường 3, Tân An,  
Long An 

18 Công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc  
Thịnh Đạt  

150 Huỳnh Châu Sổ, Thị trấn Bến Lức, 
Long  An 

19 Công ty Cổ phần Thực phẩm An Long  Cụm Công nghiệp Long Định, Long Cang, 
huyện Cần Đước, Long An 

20 Công ty TNHH xây dựng thương mại  
Dịch vụ 1932  

269 khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Long An 

21 Hội chữ thập đỏ Cần Thơ  
 

40 Hùng Vương, phường Thới  Bình, 
 Thành phố  Cần Thơ 

22 Công ty Cổ phần Thực phẩm Miền Tây  
 

Khu Công nghiệp Cái Sơn, Hàng Bàng, 
 Thành phố Cần Thơ 

23 Doanh nghiệp tư nhân Trầm Văn Tấm 
 

Phường An Thới, Quận Ô Môn,  
Thành phố  Cần Thơ 
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24 Công ty Hoá Dầu Nam Việt 
 

Khu Công nghiệp Hưng Phú, Phú Thứ,  
Cái Răng, Cần Thơ 

25 Công ty trách nhiệm hữu hạn ACI  62 AC1-D62, đường 56, Khu đô thị Phú An, Cái 
Răng, Cần Thơ 

26 Doanh nghiệp tư nhân Tư Đô / Tây Đô 
 

118/14 hẻm 118, đường 30/4, phường Hưng 
Lợi, Quận Ninh Kiều,  
Thành phố Cần Thơ 

27 VCCI chi nhánh Cần Thơ  
 

Số Đường 30/4, Thành phố Cần Thơ 

28 Công ty Vemedim Cần Thơ  
 

Số 7, đường 30/4, Thành phố Cần Thơ 

29 Công ty cổ phần ô tô Hưng Phú 
 

141 đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh 
Kiều, Thành phố Cần Thơ 

30 Công ty đầu tư Gỗ Thuý Sơn  
 

Khu Vực Phú Thắng, Quang Trung, Phường Tân 
Phú, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ - Gần 
Cảng Cái Cui 

31 Công ty TNHH Thuỷ Sản Quang Minh  Khu Công nghiệpTrà Nóc 2,  
Thành phố Cần Thơ 

32 Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Hùng Dũng 3/40 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Cần Thơ 

33 Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 
(VCCI)- chi nhánh Hải Phòng 

18 Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng  

34 Chi cục đê điều và PCLB - Văn phòng ban chỉ huy 
PCLB và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hải Phòng  

Số 692, Đại Lộ Tôn Đức Thắng, Thành phố Hải 
Phòng  

35 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hoàng  
 

515A, Km 6 Đường 5/II, Phường Hùng Vương, 
Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng 

36 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Long Số 15A, Đường An Trị, Phường Hùng Vương, 
Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

37 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  
Điện lực Hải Phòng  

Số 9 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng 

38 Công ty  ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  
Điện chiếu sáng Hải Phòng   

Số 1 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hải Phòng 

39 Công ty ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  
Đảm bảo giao thông đường thuỷ 

Lẫm Hà, Quán Trữ, Kiến An , Thành phố Hải 
Phòng 

40 Công ty ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp hoá 
chất INCHEMCO 

14 Lô 26D Khu đô thị Ngã năm sân bay Cát Bi, 
Ngô Quyền, Hải Phòng   
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