
PROJECT DESCRIPTION
The project will contribute to better maintaining key 
ecological functions, reducing socio-economic vulnerability
to climate change in the Mekong Delta and work with key
actors in the public and private sector to develop and 
propose improved policies and practices in relation to 
sustainable sand and gravel mining. A public outreach 
campaign on the impacts of unsustainable sediment 
exploitation in the Mekong Delta will highlight the need 
for action. Furthermore, the project promotes the 
participation of and dialogue between key actors in the 
Vietnamese construction sector, and will provide 
information on the risks associated with sand mining 
and opportunities for sustainable alternative sourcing of 
sand and gravel. The project also supports the 
implementation of Resolution 120 (No. 120/NQ-CP 2017) 
on the sustainable development of the Mekong Delta 
as part of adaptation to climate change.

PROJECT OUTPUTS
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A sediment budget (mainly sand and gravel fractions)
for the Mekong Delta has been established
in coordination with important actors.

Key actors in the construction sector have access
to information on the risks and opportunities 
of different sourcing methods for sand and gravel.

The effects of unsustainable sand and gravel 
extraction are known to the public and relevant 
decision-makers in the Mekong Delta.

Recommendations and guidelines for the 
consideration of the sustainable extraction of 
sand and gravel in the Mekong Delta in the 
political regulations are designed and promoted.

MULTIPLIER EFFECTS
The dissemination of data and information concerning
the impact of extraction obtained in the Mekong Delta 
will increase public pressure to propose better 
regulation and regional cooperation. The approach can 
be replicated in other large tropical deltas at risk from 
the impacts of climate change and where sustainability 
is dependent on sufficient replenishment of sand and 
gravel from the basins. The replicability is particularly 
relevant to the Irrawaddy in Myanmar and other Asian 
deltas.
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Ministry of Agriculture and Rural Development of Viet Nam
Department: Viet Nam Disaster Management Authority
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Ministry of Construction

Ministry of Transport

Provincial People’s Committee
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QUẢN LÝ 
KHAI THÁC CÁT 

BỀN VỮNG
TẠI ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG

MÔ TẢ DỰ ÁN
Dự án sẽ góp phần duy trì các chức năng sinh thái quan
trọng và giảm thiểu rủi ro về kinh tế xã hội do biến đổi 
khí hậu ở ĐBSCL. Để đạt được điều này, dự án, với sự 
tham vấn ý kiến của các bên liên quan chính, sẽ thiết lập 
ngân hàng/tổng lượng cát sỏi trên toàn lưu vực để cung cấp 
một cách thống nhất các kiến thức về phạm vi và tác động 
của việc khai thác cát sỏi không bền vững. Dự án sẽ làm 
việc với các đối tác chính trong khu vực công tư để 
phát triển và đề xuất hoàn thiện chính sách và thực hành 
liên quan đến khai thác cát sỏi bền vững. Một chiến dịch 
truyền thông về tác động của việc khai thác cát sỏi không 
bền vững ở ĐBSCL sẽ được thực hiện nhằm thúc đẩy 
hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, dự án 
thúc đẩy sự tham gia và đối thoại giữa các chủ thể chính 
trong ngành xây dựng Việt Nam, và sẽ cung cấp thông tin 
về các rủi ro liên quan đến khai thác cát sỏi và cơ hội 
tìm nguồn cung ứng bền vững để thay thế cát sỏi. 
Ngoài ra dự án còn hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 120 về 
phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. 

CÁC ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN
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Xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng/tổng lượng trầm tích

(chủ yếu là cát sỏi) cho ĐBSCL với sự phối hợp với 

các đối tác quan trọng.

Tăng cường khả năng cho các đối tác truy cập thông tin

về rủi ro liên quan đến khai thác cát, sỏi và thúc đẩy 

tìm kiếm các nguồn vật liệu thay thế cát sỏi trong 

lĩnh vực xây dựng

Tăng cường nhận thức của cộng đồng và các cơ quan 

ra quyết định về những tác động của việc khai thác cát

và sỏi không bền vững, làm gia tăng thiên tai ở ĐBSCL

Xây dựng các khuyến nghị, hướng dẫn về khai thác 

cát sỏi bền vững và lồng ghép trong chính sách phòng 

chống thiên tai và phát triển bền vững ở ĐBSCL

HIỆU ỨNG CẤP SỐ NHÂN
Việc phổ biến dữ liệu và thông tin liên quan đến tác động
của việc khai thác cát sỏi thu được ở ĐBSCL sẽ làm tăng
áp lực của cộng đồng đối với việc đề xuất quy định và
hợp tác ở khu vực tốt hơn. Cách tiếp cận này có thể được
nhân rộng ở các vùng đồng bằng nhiệt đới lớn khác có
nguy cơ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và nơi mà tính
bền vững của nó phụ thuộc vào việc bồi đắp cát sỏi từ
lưu vực, đặc biệt phù hợp với đồng bằng Irrawaddy và các
đồng bằng khác ở châu Á.

ĐỐI TÁC DỰ ÁN

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng cục Phòng chống Thiên tai

và

Bộ Xây dựng

Bộ Giao thông Vận tải

Ủy ban Nhân dân các cấp
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