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1. Introduction:  

Da Nang – Toward Resilient city 



Overview of Da Nang

1.046.876 (01/2015)

1,285.43km2

Đà Nẵng

PCI Dẫn đầu cả nước
Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (2008-2010, 2013, 2014)

ICT Dẫn đầu cả nước 5 năm liền
Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và 
phát triển CNTT (2009-2013)

PAR Dẫn đầu cả nước
Chỉ số cải cách hành chính (2012, 2013)

Giải thưởng Phong cảnh 
thành phố Châu Á (2013)

Giải thưởng Thành phố 
bền vững về môi trường ASEAN 

(2011)

1 trong 5 thành phố
lớn nhất Việt Nam

2.686USD (2013)

1 trong 33 thành phố đầu tiên 
thế giới tham gia 

Chương trình “Thành phố có 
khả năng chống chịu” (2013)

9,28% (2014)



2. CC and the risks it places on Da Nang’s 

urban development



“Xangsane” typhoon in 2006 

Effect and Risk
Typhoon…



“Ketsana” typhoon in 2009

Bão số 9 (Ketsana) đưa tàu Luks 
VN09 trọng tải 2.000 tấn từ vịnh 
Đà Nẵng vào mắc cạn tại bờ biển 
đường Nguyễn Tất Thành

Effect and Risk
Typhoon…



Typhoon, super typhoon…

Nari typhoon in 2013

Effect and Risk



Flood in Da Nang following Ketsana typhoon in 2009

Heavy rain, flood…

Effect and Risk



Lũ 1999

Lũ 2013

Lũ 2007

Lũ 2009

Trận lũ Trạm Ái Nghĩa (m)

2007 (T11) 10,36

2009 (T09) 10,77

2013 (T11) 10,00

Trận lũ Trạm Cẩm Lệ (m)

2007 (T11) 3,98

2009 (T09) 3,16

2013 (T11) 2,67

Flood level Observation



Extreme heat, drought…
Effect and Risk



Tại Cầu Đỏ: 

Gia tăng đợt nhiễm mặn trong năm

Thời gian nguồn nước có độ mặn 

cao kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt 

động sinh hoạt, sản xuất, nông 

nghiệp,…

Hoạt động thủy điện ở thượng 

nguồn chưa đảm bảo dòng chảy 

môi trường của sông, khả năng 

đẩy mặn,…

Tại Cu Đê

Không chắc chắn về lưu lượng 

nguồn nước cấp.

Salinization, water supply instability

Effect and Risk



3. Da Nang’s current practices to cope with CC



a. Solutions in Urban spatial development



Analyze path of flood

Urban technical analysis



Development cluster

Urban technical analysis



Recommendations to Da Nang Master plan



Recommendations in spatial organization of urban areas



Visional image of city center

Recommendations in spatial organization of urban areas



City center area 

along Han river

Recommendations in spatial organization of urban areas



Coastal 

development

Recommendations in spatial organization of urban areas



Regional 

area

Recommendations in spatial organization of urban areas



Coastal 

area

Recommendations in spatial organization of urban areas



Yếu tố Trước đây Hiện nay

Chính sách Chưa có các thông tin, quy định, hướng

dẫn kỹ thuật về thiết kế và quy hoạch

thích ứng với ngập lụt, biến đổi khí hậu.

Thiếu các quy định phòng chống thiên

tai trong các đồ án quy hoạch.

Đã đưa những thông tin, kịch bản về Biến đổi

khí hậu, lũ lụt.

Vẫn chưa có quy trình hướng dẫn lồng ghép

BĐKH trong quy hoạch đô thị từ Trung Ương

Quan điểm Yếu tố phòng chống thiên tai, BĐKH 

chưa được chú ý kể cả các QH phát

triển đô thị và KHPTKTXH

Các đồ án Quy hoạch không giữ lại các

địa hình tự nhiên sẵn có. Khai thác tối

đa diện tích mặt nước.

Quy hoạch tại chỗ, thiếu tính toán vùng, 

ví dụ như phát triển một số khu vực ở 

Đà Nẵng nhưng có làm gia tăng ngập lụt

ở khu vực QN hay không?

Đã xem xét và thực hiện lồng ghép BĐKH 

thông qua chạy mô hình thủy văn thủy lực

Hudsim, sau đó đã điều chỉnh quy hoạch tại

khu vực phía thành phố. Trong quá trình thực

hiện hiện nay, tiếp tục xem xét yếu tố ngập lụt, 

NBD trong các QH chi tiết, QH phân khu.

Ngoài ra, đã chú trọng nhiều đến vấn đề môi

trường đô thị, nông thôn, ven sông, ven biển.

Tuy nhiên, chưa có những xem xét vấn đề

liên vùng một cách cụ thể.

Initial Outcomes   



Yếu tố Trước đây Hiện nay

Quá trình

thực hiện

Thiếu sự phối kết hợp giữa các đơn

vị chuyên ngành.

Không được cập nhật và điều chỉnh

quy hoạch theo quy định (05 

năm/lần).

Các đồ án quy hoạch thực hiện

riêng lẻ, không tính đến tác động

qua lại giữa các công trình, nảy sinh

ngập lụt cục bộ.

Thực hiện theo quy trình địa phương, tổ chức lấy ý 

kiến các ngành nhiều lần và có sự thống nhất.

Các đồ án QH chuyên ngành được căn cứ theo QH 

chung, tính toán khả năng thoát lũ, tổ chức thẩm định.

Đối với các đồ án công trình của TW tại địa phương, đã

sử dụng công cụ phân tích và có ý kiến tham vấn đến

đơn vị chủ đầu tư, trong đó đề xuất các giải pháp về

cao trình, thoát nước, môi trường…

Thông tin Các thông tin liên quan không rộng 

rãi, các sở ngành khác không rõ về 

công tác lập quy hoạch.

Đã cải thiện rõ rệt.

Công tác tham vấn đã thực hiện theo quy định, tuy

nhiên công tác phản biện xã hội và giám sát cần có sự

điều chỉnh chi tiết hơn. Việc phản biện xã hội là rất cần

thiết nhưng chỉ tập trung đối với những đồ án đặc biệt, 

có quy mô và nhạy cảm

Truyền 

thông

Thiếu các kênh truyền thông đến 

cộng đồng

Đã có cải thiện hơn nhưng chưa đáp ứng sự quan

tâm của cộng đồng.

Initial Outcomes   



b. Solutions in urban physical infrastructure planning



Building Hydrologic – hydraulic model and 

Stimulating urban development for Da Nang



Building Hydrologic – hydraulic model and 

Stimulating urban development for Da Nang



The construction of physical infrastructure                        

and environmental protection



Build overpass to accommodate drainage



The construction of physical infrastructure                        

and environmental protection



- Liên kết với môi trường tự nhiên

xung quanh như không gian xanh,

mặt nước, lối đi bộ, công viên, khu

thể thao…

The construction of physical infrastructure                        

and environmental protection



Restore and upgrade regulatory lakes in the city

33



Underground power lines , communication cables 



Research on water resource management, WEAP Da Nang

Establish Da Nang’s water usage 

assumption in 2020, 2030 and 2050



Flood because of heavy rain in some parts of the city center 



Build pumping stations to solve immediate problem



c. Solutions in Construction methods and 

materials



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage



Solution in Urban housing construction

Storm 

resistant 

Housing model 

in Da Nang



One of 360 storm resistant houses

Storm Resistant Housing for

a Resilient Da Nang City was

awarded Innovative Price in

2014 by UNFCCC

Solution in Urban housing construction



Construction

solution in Urban 

area



Construction model of roof structure



Construction solution in Urban area

Versatile 

home in 

flood zone 



Re-group buildings

Construction solution in Urban area



Provide adequate shelter in rainy conditions

Construction solution in Urban area



d. Solutions on Urban tree management



Trees are vulerable by climate change



Method to stabilize trees in stormy conditions



Diagram

+ W1: Tải trọng gió tác dụng lên cây, tính toán 

theo [6], áp dụng tại thành phố Đà Nẵng.

+ A1: Diện tích đón gió của cây xanh (quy đổi 

diện tích tán cây thành diện tích đón gió bằng hệ 

số tỷ lệ k).

+ H: Chiều cao cây xanh.

+ Φ: góc chống.

+ K1, C1: Phản lực của cây chống.

+ R: Lực giữ của rễ cây.

Việc quan niệm tính toán lực giữ của rễ rất phức 

tạp, vì vậy để đơn giản ở đây giả thiết K1 = 0; R = 
0; Φ = (300÷450). Liên kết cây chống và thân cây 

là nút cứng; giữa cây chống và đất là liên kết tự 

do.



Apply Stabilization pillars for urban trees



Prune trees before Stormy season 



e. Solutions to live with disasters in 

regularly  affected areas



Reduce 

metal sheet 

roof pulling 

by using A –

shaped roof 

and 

moorings

Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage

Reduce roof 

pulling by 

using A –

shaped roof 

and 

moorings



Reduce metal sheet roof pulling by using sand bags on steep 

roof

Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage

Reduce metal sheet roof pulling by using holding bar



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage

Reduce clay tiling roof pulling



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm ddamage

Reduce clay tiling roof pulling



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate storm damage



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm damage



Housing construction Technical guidelines to prevent 

and mitigate  storm damage



Public amenities can be used for shelter and evacuation

Local council office and school are solidly built with 2 floors



4. Some experiences  



Solutions live with natural disasters 

Focus 1 : How to ensure safety and resistant ability of people 
living in affected areas? 

 Assess damage risk on housing and infrastructure (probability and

extent of damage)

 Review urban development plans to determine which activities may

increase flooding risk and to propose ways to reduce

 Link with private sector and financial institutions to study the feasibility

of applying financial mechanism and insurance for the low-income



Focus 2 : What can be done to increase job opportunities, 

livelihood for people living in rural-converted-into-urban areas ? 

 Identify the recent activities of the labor market and evaluate the 

challenges of labor circulating in Danang 

Development extended support packages for farmers to increase 

productivity 

Assessment techniques of agricultural production and boundaries for 

manufacturers to provide quality food 

Identify skills gaps and limitations in training/vocational guidance 

The role of the mass organizations in supporting migrant workers

Solutions live with natural disasters 



Focus 3 : What mechanisms can support the development of 
green infrastructure to enhance flood management and 
resilience of urban areas ? 

Assess the priority needs for building green infrastructure and 

identify land intended for flood drainage channels, parks and other 

flood management purposes.

 Propose new forms of agreement with the investor/developer

 Develope plans for river bank park to control growth and river bank 

invasion

Solutions live with natural disasters 



Thank you for your attention
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