
GLOBAL FUTURE CITIES PROGRAM 
CITY-TO-CITY KNOWLEDGE EXCHANGE 

Development of Geographical Information System for 
Drainage Network in Ho Chi Minh City, Vietnam

August 2021

MSc. Phan Pham Thanh Trang
Infrastructure Management Centre (IMC)

Presenter
Presentation Notes
Chào buổi sáng, chào buổi chiều và chào buổi tối tất cả quý vị tham gia buổi chia sẻ kiến thức giữa các thành phố thành viên Chương trình thành phố tương lai toàn cầu ngày hôm nay. Cảm ơn ông Peter Oborn (thay thế tên nếu cần) và đồng nghiệp đã điều phối tổ chức sự kiện rất thú vị này. Hôm nay thay mặt cho Trung tâm quản lý hạ tầng IMC tại TPHCM, tôi rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị một số thông tin liên quan tới dự án Xây dung hệ thống thông tin địa lý cho mạng lưới thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (mà tôi sẽ gọi tắt là dự án GIS trong bày trình bày này)
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Presenter
Presentation Notes
Đây là cấu trúc bài trình bày hôm nay của tôi. Trước tiên sẽ là một phần giới thiệu ngắn về bối cảnh và mục tiêu triển khai dự án, sau đó sẽ là những sản phẩm chính và ảnh hưởng dự kiến của dự án. Tôi cũng sẽ tóm luowcj các nhiệm vụ kỹ thuật chính cũng như tiến độ triển khai làm việc có liên quan của dự án GIS. Sau khi giới thiệu về thách thức được nhận diện trong quá trình triển khai cũng như cơ hội có được từ dự án, tại phần cuối của bài trình bày tôi sẽ tóm lược một số bài học kinh nghiệm cũng như chỉ ra một số rủi ro có liên quan tới việc tiếp nối dự án trong giai đoạn tiếp theo
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MOU signing between FCDO and DOC, DOT

Presenter
Presentation Notes
Trước khi bắt đầu trình bày, tôi muốn giới thiệu với tất cả quý vị một số hình ảnh về lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Anh với UBND Thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới việc triển khai Chương trình Thành phố Tương lai Toàn cầu tại TPHCM. Lễ ký kết này, được tiến hành vào đầu tháng 1/2019 là cơ sở để IMC chúng tôi tham gia hợp tác trong quá trình triển khai cụ thể dự án GIS này
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Project background: city profile of HCMC
 The biggest city of Vietnam: 10

million inhabitants living in an
area of 2,100 sq km

 High urbanisation rate with a
growth rate of 3%/ year

 The city is vulnerable to flooding
where it experiences this
phenomenon regularly. Flooding
will be further exacerbated in the
future due to the risk from
climate change. The rising sea
levels, along with tidal
pressures, could inundate the
majority of the city in future

Ho Chi Minh City

Presenter
Presentation Notes
Như quý vị đã biết, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất của Việt Nam trên phương diện phát triển kinh tế cũng như dân số, hiện thành phố có khoảng 10 triệu người cư trú trên một diện tích khoảng gần 2100km2. Thành phố cũng có một tỷ lệ đô thị hóa cao, lên đến 75-80% và dự kiến dân số đô thị tiếp tục tăng thêm với mức tăng trưởng 3%/năm từ nay đến 2030. TPHCM là thành phố dễ bị tổn thương do ngập lụt và đây là hiện tượng thường xuyên xảy ra. Tình trạng ngập lụt sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai do nguy cơ biến đổi khí hậu; mực nước biển dâng cao cùng với áp lực triều cường có thể làm ngập phần lớn diện tích thành phố trong tương lai 
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Project background: flooding 
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BIỂU ĐỒ VŨ LƯỢNG  MƯA >100mm TỪ NĂM 2009 -2019 Flooding caused by multiple
factors including intense rainfall
and high-tide level

 Every year, serious issues
regarding flooding during rainy
season spanning from July to
November and high-tide level
during September – December.

 Water level of high-tide
increased during the last some
years

Rainfall > 100mm during 2009-2019

Highest water level of high-
tide (m)

Presenter
Presentation Notes
Đặc biệt, thành phố thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về tình trạng ngập lụt trong suốt mùa mưa kéo dài tháng 7 đến tháng 11 hàng năm và chu kỳ triều cường dâng cao từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Số liệu bảng các bảng trên silde cho thấy số lượng trận mưa quy mô lớn >100mm có xu hướng tăng, tương tự như vậy là mức nước triều cường với mức cao nhất hiện đã đạt tới 1,8m so với mực nước biển so với chỉ vào khoảng 1,5-1,6m trong vài năm trước.
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 The drains were established during multiple timeframes, 
starting from the French colonial era to the current post-
independence one. Some parts have been downgraded but 
could not be replaced. 

 Small dimension (600-800mm), serving for local streets only

Project background

Presenter
Presentation Notes
Một thực tế khác liên quan tới cơ sở hạ tầng thoát nước là hệ thống cống thoát nước vốn dĩ đã lâu đời, nhiều đoạn được xây dựng từ thời Pháp thuộc tức là gần 100 năm trước, qua thời gian dài sử dụng dẫn đến xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa có điều kiện thay thế. Ngoài ra tiết diện cống nhìn chung  nhỏ (trung bình khoảng 600mm - 800mm) chỉ phục vụ thoát nước cho từng tuyến đường. 
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 The current database of these drains is incomplete.

 Within the IMC, data is managed through a combined system of
paper-based documents, Excel files and CAD drawings. This
database is updated manually. In many cases, the task of
updating the data is carried out without synchronising and cross-
referencing between related data.

 The planning tasks for the drainage system, meanwhile, currently
belong to the DOC and DPA.

 Hence, there is a limited understanding of the system, leading to
a weak management of the whole network.

Project background

The development and implementation 
of GIS project

Presenter
Presentation Notes
Cơ sở dữ liệu hiện tại của các cống này chưa hoàn thiện, một số dữ liệu cống không đầy đủ và chính xác, thậm chí có một số phần còn thất lạc. Đa phần dữ liệu được lưu trữ đơn giản trên giấy, tệp Excel và bản vẽ CAD và không đồng nhất. Cơ sở dữ liệu này được cập nhật theo cách thủ công và đôi khi không được thống nhất và kiểm tra chéo. Bên cạnh đó, do các nhiệm vụ quy hoạch hệ thống thoát nước hiện thuộc về Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc nên một phần dữ liệu cũng nằm tại các cơ quan đó. Tất cả các nguyên do đó dẫn đến hiểu biết về hệ thống thoát nước nhìn chung còn hạn chế.Đó chính là nguyên nhân chúng tôi hợp tác với tổng lãnh sự quán Anh trong việc thiết lập một dự án áp dụng Giải pháp Ứng dụng GIS trong quản lý thoát nước nhằm nâng cao năng lực công tác quản lý ngành, quản lý vận hành hệ thống thoát nước góp phần phát triển tích hợp GIS cho toàn bộ hệ thống thoát nước nói riêng và công tác quản lý đô thị nói chung của thành phố
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Summary of project development and implementation

Time Project phase
2017 First mission of UK FCDO for Global Future 

Cities Programme in HCMC
2018 Strategic Development Phase: project 

identification and TOR development
Jan 2019 MOU between UKFCDO and HCMC PC
Jan-Sep 2019 Bidding and selection of Delivery Partner. 

Project kick-off in Sep 2019
2020 Establishment of IMC (as the replacement of 

former SCFC)
Dec 2019 – June 
2022

Project implementation

Presenter
Presentation Notes
Đây là một số thông tin về mốc thời gian chính liên quan tới quá trình hợp tác nhận diện, phát triển và triển khai dự án GIS. Cũng tương tự như dự án STS, qua bảng thông tin này chúng ta thấy dù dự án được bắt đầu triển khai từ cuối năm 2019, nhưng quá trình hợp tác trước đó cũng đã kéo dài trên 2 năm, giúp cả hai bên Thành phố và dự án nhận diện được các nội chung chủ yếu cần triển khai trong phạm vi dự án cho phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của thành phố.
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Project objective
Overall objective of GIS project :
 Support HCMC in achieving the 

Sustainable Development Goal 
11.5: “By 2030, significantly reduce 
the number of deaths and the 
number of people affected and 
substantially decrease the direct 
economic losses relative to global 
gross domestic product caused by 
disasters, including water-related 
disasters, with a focus on 
protecting the poor and people in 
vulnerable situations”

Presenter
Presentation Notes
Như quý vị có thể đã biết, dự án GIS được xây dựng và phát triển nhằm mục tiêu dài hạn là hỗ trợ TPHCM trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững nói chung do Liên hiệp quốc đề ra và Việt Nam đã đồng ý tham gia thực thi, trong đó chú trọng tới mục tiêu số 11.5 là “tới năm 2030, cần giảm mạnh số lượng người chết và số lượng người bị ảnh hưởng cũng các hoạt động kinh tế bị mất đi do ảnh hưởng của các thiên tai thảm hoạ, bao gồm các sự cố thảm hoạ liên quan tới nước, với sự ưu tiên tập trung dành cho việc bảo vệ người nghèo và người sinh sống trong các khu vực dễ tổn thương”. 
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Desired outcomes
 The main outcome of the Intervention is to develop a core GIS 

platform for the Drainage System in Ho Chi Minh City. 
 The core system will be developed with a pilot project 

implementation in selected areas, capacity building and long-
term development strategy and technical preparation to 
facilitate further integration of future city-wide GIS system

 The project will specifically contribute to a better management 
of the city’s Drainage System and therefore mitigate the 
negative effects of flooding in HCMC

Presenter
Presentation Notes
Trong giai đoạn nhận diện và phát triển dự án, chúng tôi đã hợp tác cùng UK FCDO và UN Habitat xác định rõ sản phẩm chính của dự án GIS là một nền tảng GIS cốt lõi cho Hệ thống thoát nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống cốt lõi sẽ được phát triển với việc triển khai dự án thí điểm ở một số khu vực được chọn và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn để tạo điều kiện tích hợp hơn nữa hệ thống GIS toàn thành phố trong tương lai.Từ đó, dự án sẽ góp phần vào việc quản lý tốt hơn hệ thống thoát nước của thành phố và giảm thiểu những tác động tiêu cực của ngập lụt ở TP.HCM
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Expected impacts
The project is expected to have long-term impact on flooding 
management and control of Ho Chi Minh City, by:

 Improving the quality of the overall Drainage System Management;
 Providing comprehensive data to support the decision-making process 

of government and stakeholders in related-issues;
 Improving the capacity of city authorities to adapt to, mitigate and control 

floods
 Improving understanding of flood-prone areas and indirectly reducing 

the number of people affected and stem economic losses caused by 
flooding

 Transforming the urban management tasks of HCMC
 Overall, increasing the resilience of HCMC by providing the city with a 

framework for managing flooding through the shared database

Presenter
Presentation Notes
Với mục tiêu đó, dự án GIS dự kiến sẽ có những ảnh hưởng dài hạn tích cực tới công tác quản lý ngập lụt tại TPHCM, thông qua việc:+ Nâng cao chất lượng quản lý toàn bộ hệ thống thoát nước + Cung cấp dữ liệu chi tiết để hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định + Nâng cao năng lực của cơ quan chuyên môn trong việc thích ứng, giảm thiểu và kiểm soát ngập lụt.Tăng cường sự hiểu biết về các khu vực dễ bị ngập lụt gián tiếp giảm số người bị ảnh hưởng và khắc phục thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra+ Tạo nền tảng cơ sở dữ liệu giúp tăng cường quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh+ Nhìn chung, dự án sẽ tăng khả năng chống chịu và phục hồi cho thành phố bằng việc cung cấp một khung quản trị ngập lụt thông qua một hệ thống CSDL thực chứng được chia sẻ dùng chung giữa các cơ quan của thành phố
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Project scope and current status
Task General description Current 

status
Task 1 Review and assess the Drainage System and 

Flooding Data Management and Applications of 
GIS in Urban Management in HCMC 

100%

Task 2 Define the scope and carry out surveys and 
measurement on the Drainage Network in HCMC 

100%

Task 3 Develop the comprehensive GIS for the Drainage 
System of HCMC 

60%

Task 4 Using the newly-established GIS, develop flood 
models at selected catchment area and 
neighbourhood

30%

Task 5 Develop a long-term strategy for GIS of the 
Drainage System in HCMC and propose an 
integration strategy with the GIS of the city 

20%

Presenter
Presentation Notes
Với những mục tiêu và ảnh hưởng mong muốn đó, dự án GIS đã được thiết kế với 5 Nhiệm vụ chính như sau:+ Nhiệm vụ 1: Phân tích, rà soát và đánh giá hệ thống thoát nước và công tác quản lý ngập lụt cũng như ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý đô thị tại TPHCM, cho đến nay sau 18 tháng triển khai dự án thì nhiệm vụ này cơ bản đã hoàn thành.+ Nhiệm vụ 2: Xác định phạm vi và tiến hành các khảo sát, đo đạc đối với hệ thống thoát nước tại TP HCM. Xác định phạm vi, quy mô dự án trên cơ sở kết quả rà soát nhằm tránh sự trùng lắp, lãng phí, sau đó Tiến hành các khảo sát. Nhiệm vụ này cũng mới được đơn vị tư vấn hoàn thành và đang trong quá trình xử lý, chuyển dữ liệu sang GIS+ Nhiệm vụ 3: Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý tích hợp tổng thể cho hệ thống thoát nước của TP HCM, hiện đã được tư vấn hoàn thành bản demo và đang gấp rút triển khai bộ cơ sở dữ liệu khả dụng tích hợp thông tin từ các lớp dữ liệu khác và từ cuộc khảo sát từ nhiệm vụ 2. Đồng thời, đá và đang triển khai đào tạo năng lực cán bộ kỹ trên nhu cầu và sự cần thiết ở các giai đoạn dự án+ Nhiệm vụ 4: Sử dụng hệ thống GIS mới thành lập, thiết lập các mô hình ngập lụt ở một số lưu vực và khu vực được chọn với tổng diện tích khoảng 124km2. Hiện nay thì đơn vị tư vấn đang lập mô hình demo và sẽ sớm đào tạo các chuyên viên của IMC dựa trên mô hình đó+ Nhiệm vụ 5:  Xây dựng chiến lược dài hạn cho GIS đối với hệ thống thoát nước tại TPHCM và đề xuất chiến lược tích hợp với GIS chung của thành phố. Nhiệm vụ này hiện chưa được triển khai nhiều, do cần phụ thuộc vào các nhiệm vụ khác ở trên
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Challenges and opportunities

Challenges

• Fragmented data management regarding 
urban infrastructure and flooding

• Institutional and legal barriers regarding 
urban management

• Technical capacity of city authorities in 
system O&M

• Impacts of Covid-19 

Opportunities

• Working with international partners
• Integration of GIS dataset into the city-

wide system
• Asset management support

Presenter
Presentation Notes
Trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi đã nhận diện được một số thách thức và cơ hội, cụ thể như sau:Về thách thức thì trước tiên phải nhấn mạnh đến thực tế hiện nay tại TPHCM, đó là dữ liệu về hệ thống thoát nước nhìn chung được quản lý rải rác tại nhiều cơ quan liên quan về cơ sở hạ tầng đô thị, dẫn tới những khó khăn nhất định trong việc thu thập thông tin và công tác quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, hiện còn tồn tại một số rào cản về quy đinh, thể chế liên quan đến quản lý đô thị nói chung và quản lý CSHT nói riêng. Ngoài ra, do đây là vấn đề khá mới tại TPHCM, chúng tôi nhận thấy một số hạn chế về năng lực kỹ thuật thành phố trong công tác quản lý vận hành hệ thống cả trong trước mắt và lâu dài. Thách thức cuối cùng không thể không nói đến, đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid tới quá trình triển khai dự án.Cơ hội đến từ dự án thì cũng khá rõ ràng, trong đó chúng tôi có cơ hội làm việc với nhiều đối tác quốc tế khác nhau tham gia dự án, từ Bộ NG Anh, UN Habitat đến đơn vị tư vấn. Một cơ hội những cũng là thách thức khác cũng rất quan trọng, đó là khả năng tích hợp của hệ thống GIS này với cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố sau này. Ngoài ra, với hệ thống GIS được phát triển tốt thì chúng tôi cũng có công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài sản/ hạ tầng của thành phố.
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Lessons learned

Establishment of GIS Technical Working 
Group within IMC with in-depth knowledge 

on relevant fields

Proactively enable the dialogue and 
discussion

Regulations regarding financing for system 
establishment and operation 

Planning for sustainability and for the 
future: long-term action plan

Presenter
Presentation Notes
Bài học đầu tiên rút ra từ dự án là chúng tôi thấy cần thiết phải thiết lập một nhóm làm việc kỹ thuật chuyên sâu về GIS, được trang bị kiến thức chuyên ngành liên quan như về thoát nước, thủy lợi. Bên cạnh đó, khi làm việc về một chủ đề liên ngành chuyên sâu như GIS và ngập lụt, chúng tôi nhận thấy cần luôn chủ động quá trình trao đổi, thảo luận giữa các bên thuộc cơ quan quản lý nhà nước cùng với Lãnh sự Anh, UN Habitat và đơn vị tư vấn nhằm giải quyết các khúc mắc và thống nhất quan điểm cũng như phương hướng làm việc phù hợp. Một khuyến nghị khác mà chúng tôi rút ra đó là cần nhanh chóng thiết lập và cụ thể hóa các quy chế liên quan tới chi phí thiết lập, vận hành hệ thống GIS về sau này. Cuối cùng, một bài học khác chúng tôi nhận thấy là việc có được quy hoạch, kế hoạch dài hạn với kế hoạch hành động cụ thể nhằm phục vụ mục tiêu lâu dài của thành phố, hướng tới phát triển bền vững cũng là một yếu tố quan trọng trong việc nhận diện, xây dựng và triển khai dự án
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Key risks
Legal framework and approval process 

regarding GIS dataset and shared data: only 
general orientation, no detailed guideline 

Continuation after the implementation of 
existing GIS project

Challenges regarding system investment 
and O&M

Other institutional barriers regarding data 
management 

Long-term practical application for GIS data 
and flood modelling

Presenter
Presentation Notes
Hướng tới tương lai, chúng tôi cũng đã nhận diện được một số rủi ro sau:Trước tiên là thực tế hiện nay trong công tác quản lý nhà nước cho thấy hiện mới có văn bản định hướng liên quan tới các quy trình, quy định phê duyệt Dữ liệu GIS và dữ liệu dùng chung, chưa có tài lieu hướng dẫn cụ thể hoặc quy định cụ thể trách nhiệm cho từng bên tham gia. Sau khi kết thúc dự án Lãnh sự anh tài trợ, việc tiếp nối triển khai các công việc cần thiết tiếp theo nhằm có được hệ thống GIS cho toàn thành phố cũng là một thách thức và rủi ra mà chúng tôi nhận thấy, do hạn chế về nguồn lực. Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy có nhiều khó khăn trong việc đầu tư phát triển hệ thống cũng như chi phí cho công tác quản lý vận hành lâu dài. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy được thách thức trong việc thực sự có được ứng dụng thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước dành cho dữ liệu GIS và mô hình ngập lụt tiếp quản và tiếp tục phát triển từ dự án, vì hiện vẫn chưa có quy định rõ rang về việc này. Cuối cùng, cũng phải nhắc lại là còn có một số rào cản  khácvề thể chế khác trong quản lý, chia sẻ dữ liệu GIS trong bối cảnh hiện nay
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Q&A

Thanh you for your attention!

Contact

MSc. Phan Pham Thanh Trang
Head of R&D and Community 

Infrastructure Management Centre, Ho Chi Minh City
phantrang0301@gmail.com

Presenter
Presentation Notes
Tôi xin phép kết thúc bài giới thiệu ngắn của tôi về dự án GIS tại đây, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có phản hồi hoặc câu hỏi gì, tôi rất vui được trao đổi và chia sẻ thêm trong phiên Trao đổi và Thảo luận. Xin cảm ơn quý vị lần nữa và chúc tất cả một ngày tốt lành!

mailto:phantrang0301@gmail.com
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