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Mục tiêu hợp phần 4 dự án cuộc sống đồng bằng
(Living Delta)
1. Xác định các điều kiện cơ bản về sức khỏe hệ sinh thái xã hội
ven biển và sự hiện diện và nhận thức về các điểm tới hạn ven
biển được kết hợp với nhiều bên liên quan bao gồm các cộng
đồng địa phương (liên kết: Hợp phần 2);
2. Mô hình rủi ro cụ thể và khả năng tổn thương của môi trường
ven biển, bao gồm sử dụng mô phỏng HiPIMS trong các kịch
bản thay đổi khí hậu/mực nước biển tương đối khác nhau (liên
kết: Hợp phần 3); và sàng lọc chỉ số rủi ro đồng bằng toàn cầu
để tạo ra (GDRlc) cụ thể cho các rìa ven biển của đồng bằng
(liên kết: Hợp phần 2);

Mục tiêu hợp phần 4 dự án cuộc sống đồng
bằng (Living Delta)
3. Xác định các can thiệp ở cấp độ đồng bằng để ngăn ngừa các
điểm tới hạn ven biển, tham gia phân tích chi tiết các dữ liệu
cơ bản, các điểm tới hạn, mô hình hóa dẫn đến các cách tiếp
cận dựa trên chỉ số (sử dụng đầu ra từ Hợp phần 2 và 3). Các
can thiệp được đề xuất sẽ được ưu tiên dựa trên (1) sự mạnh
mẽ của đánh giá khoa học, (2) phân tích chi tiết về sự đánh
đổi ở quy mô đồng bằng, (3) các cơ hội để tối đa hóa lợi ích
đối với tính bền vững, tác động đến các chỉ số SDG (liên kết:
Hợp phần 4) và (4) đầu vào chính sách (liên kết: Hợp phần 6);

Mục tiêu hợp phần 4 dự án cuộc sống đồng
bằng (Living Delta)
4. Xác định các bên liên quan chủ chốt để đưa vào Nhóm làm
việc nhiều bên liên quan để xem xét và đề xuất các can thiệp
tiềm năng. Thành lập và hoạt động hóa của Nhóm phối hợp
thông qua nhóm công việc 0;
5. Phát triển các loại hình rừng ngập mặn sinh thái xã hội;

Mục tiêu hợp phần 4 dự án cuộc sống đồng
bằng (Living Delta)
6. Phát triển các số liệu dựa trên kết nối để đánh giá tính dễ bị
tổn thương của đồng bằng bằng cách kết hợp sự hiện
diện/vắng mặt và sắp xếp không gian của rừng ngập mặn nó
giữ trầm tích và hấp thụ nước dâng;
7. Việc xây dựng các kế hoạch và công cụ phát triển bền vững
hệ sinh thái xã hội ven biển xem xét thực tế xã hội, văn hóa,
quản trị và sinh thái của các địa điểm cụ thể (liên kết: Hợp
phần 1,2,3,5).

Địa điểm nghiên cứu của hợp phần 4

Hoạt động đã thực hiện
1. Xác định được điểm nghiên cứu cấp xã để tiến hành nối kết và
thu thập số liệu
2. Thực hiện phỏng vấn và thu thập dữ liệu cấp tỉnh, huyện và xã về
điều kiện tự nhiên và khả năng ứng phó của địa phương với hiện
tượng tới hạn như sạc lở, thói quen
3. Đã tiến hành nghiên cứu thảo luận nhóm với hộ dân về sinh kế,
những thuận lợi và khó khăn ứng phó với tác động của biến đổi
khí hậu như xói lở, triều cường, mưa bất thương, khô hạn
4. Xây dựng bộ chỉ số rủi ro của đồng bằng ở phạm vi quốc tế
5. Đánh giá rủi ro và các mối nguy trước BĐKH và thay đổi xã hôi

Tư liệu về thảo luận nhóm với người dân ở hợp phần 4

Tư liệu về sạt lở bờ biển từ hợp phần 4

Các hoạt động của hợp phần 4 trong năm 20222023
1. Khảo sát về nhận định của người dân về khả năng bền vững
của hệ sinh thái xã hội và giải pháp can thiệp ứng phó điểm tới
hạn
2. Xây dựng chuỗi tác động giữa tự nhiên, sinh kế và các yếu tố
bên ngoài.
3. Thực hiện bộ tiêu chí rũi ro đồng bằng phạm vi quốc tế

4. Đánh giá khả năng dịch vụ sinh thái-xã hội của đồng bằng
5. Chia sẻ công cụ, phương pháp, cách tiếp cận và kết quả
nghiên cứu với các bên liên quan, và với truyền thông.

Cám ơn quý vị đại biểu đã
lắng nghe, xin cám ơn

