






















Khiếm khuyết Rào cản Khuyết tật

Mang tính lâu dài
các khiếm khuyết
về:
 - Thể chất
- Tinh thần
- Trí tuệ
- Giác quan

- Rào cản thái độ
- Rào cản môi
trường
- Rào cản giao tiếp
- Rào cản thể chế

Kết quả ngăn cản
sự tham gia đầy 
đủ và hiệu quả 
vào xã hội trên cơ 
sở bình đẳng với 
những người khác













Xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà cửa
Quản lý môi trường (bảo vệ bờ 
sông, phục hồi rừng)
Khôi phục sinh kế

Hệ thống cảnh báo sớm có hòa 
nhập;
Đánh giá RRTT và Lập kế hoạch 
QLRRTT có hòa nhập NKT
Diễn tập sơ tán

Phát hiện NKT
Giáo dục và nâng cao nhận thức 
cho NKT về TT
Hỗ trợ Bộ cứu hộ cho NKT
Lập kế hoạch sơ tán cá nhân

Giảm nhẹ &
Tái thiết

Phòng ngừa

Phục hồi Ứng phó

NKT &
TỔ CHỨC
CỦA NKT

Nhà sơ tán dễ dàng cho 
việc tiếp cận
Hỗ trợ lương thực, thuốc 
và các nhu cầu thiết yếu 
khác

Sơ tán
Tìm kiếm cứu nạn có hòa nhập 
Đánh giá nhanh sau thiên tai có
hòa nhập
Cứu trợ khẩn cấp có hòa nhập





Xác định hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc; Viết tiêu đề: Sơ đồ hiểm hoạ thôn …

Thống nhất ký hiệu và màu sắc sử dụng cho phần ghi chú

Điểm mạnh (nhà/trụ sở kiên cố làm nơi sơ tán, đường đi sơ tán an toàn): màu đỏ

Điểu yếu, thiếu, bất lợi (nhà tạm, đường đi sơ tán nguy hiểm): màu đen

Công trình công cộng (UBND xã, nhà văn hoá thôn, chùa, đình làng…);  Nhà cán bộ 

trong thôn (trưởng thôn, …)
Đường giao thông, sông, ruộng lúa, cầu, nhà dân (nhà tạm, nhà kiên cố), phương 

tiện cảnh báo sớm (loa, kẻng) …
Nhà NKT theo dạng tật: vận động, khiếm thính, …

Khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, lụt, mức độ ngập lụt, …
Khu vực không nghe loa
Các mối nguy hiểm đặc biệt đối với NKT khi đi sơ tán (cầu yếu, nhà tạm, dây điện xà 

xuống, cây to, …)

Nhà NKT cần hỗ trợ cảnh báo sớm

Nhà NKT cần hỗ trợ sơ tán sớm, cách hỗ trợ, địa điểm sơ tán đến và đường đi 

sơ tán

Ghi chú

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4
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Trong
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