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Development Workshop – 25 years in
Vietnam promoting safer flood and storm
resistant housing and public building

Hội thảo phát triển Pháp – 25 năm quá
trình thúc đẩy nhà và công trình an toàn
phòng chống bão lụt tại Việt Nam

Following 1985 devastation caused by Typhoon Cecil,
in 1989 Development Workshop (DW) and NGO
partner GRET arrived in Central Vietnam to start work
on the fight to prevent storm damage to the homes of
the poor, a successful fight that 25 years later is still
continuing. Initially supported by UNDP and UN
Habitat, that first project demonstrated typhoon
resistant construction techniques on small public
buildings as an example to the public – the Loc Dien
primary school in Phu Loc district (Thua Thien Hue) ,
the Hai Lam commune dispensary in Thieu Hay District
(Quang Tri), and a library in Quang Trach district
(Quang Binh). With further support from AUSAID, and
with continued collaboration with the then named
Institute of Building Design based in Hue city, the DW
team went on to demonstrate typhoon resistant
construction in Thanh Hoa province (Quang Xuong
hospital reconstruction). Thus began DW’s ongoing 25
year award winning effort to help vulnerable families in
Vietnam to achieve safer housing able to resist the
impact of floods and typhoons.

Sau những thiệt hại gây ra bởi cơn bão Cecil năm 1985,
vào năm 1989 Hội thảo phát triển Pháp (DW) và một
đối tác của tổ chức phi chính phủ GRET đã đến Việt
Nam và triển khai công tác đấu tranh, ngăn chạn thiệt
hại do bão lên nhà ở cho người nghèo, và sự đấu tranh
thành công đó vẫn còn được tiếp diễn trong 25 năm
sau. Sự hỗ trợ vào lúc đầu của UNDP và UN Habitat, là
dự án trình diễn kỹ thuật công trình phòng chống bão
trên một công trình công cộng nhỏ , có thể lấy một số
dẫn chứng như :trường tiểu học Lộc Điền ở huyện Phú
Lộc (Thừa Thiên Huế), Trạm y tế Hải Lâm, huyện Hải
Lăng (Quảng Trị) và thư viện ở huyện Quảng Trạch
(Quảng Bình). Với những hỗ trợ xa hơn từ AUSAID và
với sự hợp tác cùng Viện quy hoạch nhà tại Huế, DW
tiếp tục trình diễn kỹ thuật công trình phòng chống não
tại tỉnh Thanh Hóa (tái xây dựng bệnh viện Quảng
Xương). Kết quả của quá trình nỗ lực trong 25 năm của
DW là giúp đỡ những hộ gia đình dễ bị tổn thương ở
Việt Nam có một căn nhà an toàn hơn, có khả năng
chống chịu được với thiên tai bão lũ.

The DW programme over these years has recognized
that local builders most concerned with all types of
commune construction did not have access to
knowledge about safe construction techniques, nor
were families aware that it was possible to strengthen
most existing homes, except those that are really
temporary, and that preventive strengthening saves
losses and improves the wellbeing of families. Some
local authorities in 1999 still did not believe that the
homes of the poor can be made safer – but today
families, builders, provincial government and services
are convinced, as they have seen the results of safer
homes and public buildings which resist the many
storms that hit the exposed coast of Vietnam.

Qua những chương trình của mình, DW nhận thấy rằng
hầu hết những thợ xây địa phương không tiếp cận
được với kiến thức về kỹ thuật nhà an toàn và các hộ
gia đình cũng không nhận thức được rằng có thể gia
cường ngôi nhà hiện trạng , ngoại trừ những ngôi nhà
tạm và điều đó sẽ ngăn ngừa tổn thất, tiết kiệm, mang
lại phúc lợi cho gia đình. Vào năm 1999, một số chính
quyền địa phương vẫn không tin rằng ngôi nhà của
người nghèo có thể an toàn hơn, nhưng ngày hôm nay,
hộ gia đình, thợ xây và chính quyền và các bang ngành
liên quan đã bị thuyết phục và họ đã chứng kiến những
ngôi nhà an toàn và các công trình công cộng vẫn vững
vàng qua nhiều cơn bão đánh vào các vùng ven biển
Việt Nam.

Since 2000, DW has been supported first by Canadian
International Development Aid and then primarily by
the European Union’s Humanitarian Aid Office (ECHO)
to promote safer construction through hands on
training for builders and provincial technicians, major
public awareness campaigns using various forms of
popular media that inform the public of the need for
and possibilities of having a safer home, and through
the provision of targeted loans for house strengthening
managed by the Vietnam Bank for Social Policy with
initial DW and Ford Foundation support.

Từ năm 2000, DW nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ
phát triển quốc tế Canada và sau đó được tài trợ
thường niên bởi Văn phòng cứu trợ nhân đạo của Ủy
ban Châu Âu để thúc đẩy công trình an toàn hơn thông
qua tập huấn cho thợ xây và chuyên viên kỹ thuật tỉnh,
các chiến dịch nhận thức cộng đồng lớn sử dụng nhiều
hình thức truyền thông phổ biến để truyền tải cho
cộng đồng sự cần thiết và tính khả thi của việc sở hữu
một căn nhà an toàn và thông qua các khoản vay với
mục tiêu gia cường nhà ở dưới sự quản lý của Ngân
hàng chính sách xã hội Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của
DW và Quỹ Ford.
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There is no one solution to achieving safe housing, as
everyone’s house is different, but there are basic rules
that one should follow to make both homes and public
building safer – the ten key principles of storm
resistant construction promoted by DW. Since 2012
collaboration with the Ministry of Construction in
guiding the implementation of Programme 716 to
support families in achieving safer housing in flood risk
areas and with collaboration with provincial
Departments of Construction has developed better
understanding of local vulnerabilities and of local
solutions for achieving flood and storm resistant
buildings. In 2011 DW produced the first edition of the
Vietnam “Atlas of House Vulnerability &
Strengthening” (DW/JANI 2011) and then in 2013
twelve provincial Atlas for provinces in Central Vietnam
were prepared by the Departments of Construction
and edited by DW in Hue in 2013.

Không có một giải pháp chung nào để đạt nhà an toàn
vì nhà của người dân rất khác nhau, nhưng có những
nguyên tắc cơ bản cho nhà và công trình an toàn – đó
là 10 nguyên tắc vàng cho công trình phòng chống bão
được phát triển bởi DW. Từ năm 2012, sự hợp tác với
Bộ Xây Dựng trong việc hướng dẫn triển khai Chương
trình 716 hỗ trợ cho hộ gia đình trong việc có được nhà
an toàn trong vùng lũ và cùng sự phối hợp với Sở Xây
Dựng các tỉnh phát triển nhận thức về người dân dễ bị
tổn thương và những giải pháp địa phương để đạt
được nhà phòng chống bão. Năm 2011, DW đã xuất
bản cuốn Atlas nhà ở tính tổn thương và giải pháp an
toàn (DW/JANI 2011) và năm 2013 xuất bản 12 cuốn
Atlas cho các tỉnh Miền Trung Việt Nam được biên sạo
bởi Sở Xây Dựng và chỉnh sữa bởi DW Việt Nam.

DW’s model of developing a safer built environment in
Vietnam has been shared with other partners such as
the Red Cross, and in other countries, both in the
region and further afield, including developing the long
term capacity of communities to build safety in Banda
Aceh after the Tsunami, supporting communities and
families to achieve both safer schools and safer homes
after Cyclone Nargis in Mynamar , and assisting on
reconstruction in Haiti and providing safe construction
advice in the Philippines, all based on the promotion of
safe construction principles that can be adapted to
different types of building and construction materials.

Hình mẫu của DW về việc phát triển môi trường xây
dựng an toàn đã được chia sẻ với những đối tác như
Hội chữ thập đỏ và ở các nước khác, cả trong khu vực
và xa hơn, bao gồm phát triển năng lực lâu dài của
cộng đồng để xây dựng một cách an toàn trong Banda
Aceh sau đợt sóng thần, hỗ trợ cộng đồng và gia đình
để đạt được ngôi trường và nhà ở an toàn hơn sau khi
cơn bão Nargis ở Mynamar, và hỗ trợ tái thiết ở Haiti
và cung cấp tư vấn xây dựng an toàn ở Philippines, tất
cả đều dựa trên việc thúc đẩy các nguyên tắc xây dựng
an toàn có thể được điều chỉnh để phù hợp với loại
hình công trình khác nhau và vật liệu xây dựng.

At a national workshop in Hue in December 2013, the
Ministry of Construction requested that DW assist in
the elaboration of revised construction guidelines to
address the risk of floods and high winds along all the
Vietnam coast, and this task will start in 2014.
Changing attitudes to safer construction can take many
years, but it can be done and DW is proud to have
contributed to this result.

Tại một hội thảo quốc gia ở Huế vào tháng 12 năm
2013, Bộ Xây Dựng đã yêu cầu DW hỗ trợ trong việc
xây dựng các hướng dẫn xây dựng sửa đổi để giải
quyết các nguy cơ lũ lụt và gió lớn ở các vùng ven biển
Việt Nam, và công việc này sẽ bắt đầu vào năm 2014.
Thay đổi thái độ để có những công trình an toàn mất
nhiều năm nhưng nó có thể thực hiện và DW tự hào đã
đóng góp vào kết quả đó.
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1989 - 1990
Demonstration of storm resistant building techniques
in Binh Tri Thien Province (UNDP - UN Habitat)
& Reconstruction of Quang Xuong - Thanh Hoa Hospital (Australia)
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Vietnam

1990 - 1999

1991 – 1992

CERPAD / Centre for Rural Planning and Development (UNDP)
Technical assistance for appropriate technologies in construction,
water and sanitation, improved stoves & roads

1995 – 1997

ARCI / Slum improvement in District 4 – Ho Chi Minh City (EU)

1998 – 1999
DW Identification missions in
Central Vietnam
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1999

Historical flooding in Central Vietnam
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2000 - 2014
Prevent typhoon damage to housing in Central Vietnam
Main funding:
CANADA (CIDA)
EUROPEAN UNION (ECHO)

2000 - 2003
2003 - 2009 / 2012 – 2013
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7

Demonstration

2000 - 2002
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2006

After Xangsane Typhoon

Directive from Thua Thien Hue Committee Flood and Storm Control
to apply the 10 key principles for resistant construction, promoted by DW

9

10

2008

World Habitat Award
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Certifcates and Medal from Thua Thien Hue Province
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2008

Foreigner typhoon killer
Articles in Thanh Nien & Hue Newspaper

13

UN ISDR Sasakawa Award

2009
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2008 - 2013
Views from the Frontline
GNDR - Global Network of Civil Societies for Disaster Risk Reduction
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2008 - 2014
Credit for safe housing with Vietnamese Social Policy Bank
Thua Thien Hue Branch (Ford Foundation)
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2008 - 2009
Recovery project in Thua Thien Hue, after flood & cold snap (ECHO)

17

Reconstruction after Ketsana Typhoon (France)
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2009 - 2010

2010

Reconstruction after Ketsana Typhoon (IFRC)
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2010
DWF experience in Thua Thien Hue recognised as Best Practices for
UN Habitat

2010
Housing and urban development South-South transfer Award
“Special Mention” / UN Habitat - BSHF - UNDP
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2011

Perception of risk in Can Tho City (GNDR - GFDRR)
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Atlas of House / Vulnerability & Strengthening
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2011

2012

Safe coasts - Safe communities (SEEDS-ADRRN)
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2012 - 2013
Reconstruction after flooding in Mekong Delta (IFRC - FRC ECHO)
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2012 - 2013
Support to National Programme 716 of Ministry of Construction
in Central Vietnam
Visit with the Vice-Minister of Construction in Ha Tinh

Participation to the Meeting in Phu Yen chaired by the
Prime Minister
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2013

Play “The anguish of Water God” (JANI project)

2013

Financing disater risk reduction at local levels (JANI project)

27

2013
Joint action for Climate Change response and Disaster reduction
in Thua Thien Hue
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2013 - 2015
Research Programme (with European Universities) “Enabling knowledge for
disaster risk reduction in integration to climate adaptation”(EU)
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Articles

30

2014

Reconstruction after typhoons Wutip & Nari (ECHO)

