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I. Tên giải pháp dự thi:  

Thiết lập và đánh giá Chỉ số tổn thương xã hội (Social Vulnerability Index 

- SVI) do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

II. Đặt vấn đề: 

Bình Định là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, hàng năm chịu 

ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, đặc biệt là tình trạng bão, lụt, hạn hán, xâm 

nhập mặn. Những đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2016 và cuối năm 2017 đã gây 

thiệt hại to lớn cho tỉnh Bình Định. Riêng đợt mưa lũ năm 2016 toàn tỉnh đã có 

39 người chết, 10 người bị thương, 908 nhà sập hoàn toàn, 409 nhà hư hỏng và 

110.697 nhà ngập nước, 240,7 km đường giao thông bị hư hỏng,... Tổng giá trị 

thiệt hại ước tính 2.214 tỷ đồng. Qua nghiên cứu của các cơ quan chức năng, lũ 

lụt được đánh giá là loại hình thiên tai gây ảnh hưởng lớn nhất trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

Những thiệt hại lớn do lũ lụt trong thời gian qua xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân nhưng có thể tạm chia thành 3 nhóm nguyên nhân cơ bản: (1) Sự 

biến đổi của các yếu tố khí hậu, thời tiết làm gia tăng mức độ ngập lụt, (2) Tính 

nhạy cảm (dễ bị tác động) của các cộng đồng đối với tình trạng lũ lụt, (3) Sự hạn 

chế về năng lực chuẩn bị, ứng phó với lũ lụt của các địa phương. Mỗi nhóm 

nguyên nhân này được cấu thành từ rất nhiều các yếu tố, chẳng hạn như thay đổi 

về nhiệt độ, lượng mưa; sự đa dạng của các nhóm đối tượng dễ bị tác động như 

phụ nữ, trẻ em, người tàn tật,…; cũng như sự khác biệt trong nhận thức, ý thức 

và kinh nghiệm ứng phó với ngập lụt của chính quyền và cộng đồng. Do đó, cơ 

quan chức năng sẽ rất khó để xác định cụ thể khu vực nào, địa phương nào cần 

ưu tiên giải quyết nhằm giảm thiểu thiệt hại và nâng cao năng lực thích ứng với 

ngập lụt nếu không có sự đánh giá toàn diện trên 3 nhóm nguyên nhân cơ bản 

nêu trên.  

Để giải quyết vấn đề này, một cách tiếp cận gần đây được các nhà khoa 

học và quản lý quan tâm áp dụng, đó là đề xuất một công cụ có thể phân tích, 

đánh giá hiện trạng, dự báo cả 3 yếu tố nêu trên, tích hợp chúng lại và biểu thị 

dưới hình thức số học (tương tự như các chỉ số hiện nay đang được áp dụng phổ 

biến như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính, 

chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin,…). Điều này sẽ thuận lợi cho nhà quản lý 

trong việc đề xuất định hướng cũng như những kế hoạch cụ thể để chủ động ứng 

phó với lũ lụt nói riêng và BĐKH nói chung.  
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Xuất phát từ yêu cầu đó, cần thiết thực hiện nghiên cứu Thiết lập và đánh 

giá chỉ số tổn thương xã hội (SVI) do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nghiên cứu sẽ xây dựng và tính toán chỉ số tổn 

thương do lũ lụt cho tất cả các đơn vị hành chính cấp xã có tình trạng ngập lụt 

trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả tính toán, sẽ xác định được cụ thể những 

địa phương, những nhóm người, nhóm ngành,… dễ bị ảnh hưởng do lũ lụt cũng 

như hiện trạng năng lực thích ứng của các nhóm đối tượng này, làm cơ sở cho 

việc đề xuất các định hướng, giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với ngập lụt. 

Các kết quả đánh giá chỉ số tổn thương sẽ được tích hợp trên hệ cơ sở dữ liệu 

thông tin địa lý và quản lý thông qua một số module phần mềm làm cơ sở cho 

việc truy xuất và sử dụng lâu dài. Ngoài ra, nghiên cứu sẽ đề xuất một số định 

hướng và các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tác động của BĐKH nói chung và 

lũ lụt nói riêng trên địa bàn tỉnh. Kết quả bên cạnh đóng góp giá trị khoa học còn 

là cơ sở để các cơ quan quản lý phân bổ nguồn lực đầu tư (vốn hạn chế) hiệu 

quả nhất cho công tác ứng phó với lũ lụt. 

III. Thuyết minh nội dung giải pháp kỹ thuật dự thi: 

1. Thiết lập Chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt phù hợp với điều kiện thực 

tiễn tỉnh Bình Định 

a. Lựa chọn cách tiếp cận về Chỉ số tổn thương xã hội 

Cách tiếp cận Chỉ số tổn thương xã hội dựa trên đề xuất của Ủy ban liên 

quốc gia về biến đổi khí hậu IPCC năm 2001. Đó là chỉ số tổn thương xã hội là 

sự kết hợp của 03 hợp phần Phơi nhiễm, Nhạy cảm và Năng lực thích ứng. Theo 

đó, công thức nền cho chỉ số SVI được lựa chọn là: SVI = f(EI, SI, ACI) 

b. Thiết lập Chỉ số tổn thương xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn 

Dựa trên cách tiếp cận và công thức nền của Chỉ số SVI do IPCC đề xuất, 

nhóm nghiên cứu đã đề xuất Chỉ số phù hợp với điều kiện thực tiễn trên cơ sở 

một số nội dung: 

- Cụ thể hóa khái niệm, nội hàm các hợp phần Phơi nhiễm, Nhạy cảm và 

Năng lực thích ứng trong Chỉ số; 

- Đề xuất một cách tiếp cận mới (chưa được thực hiện ở các nghiên cứu 

trong và ngoài nước), phân tách chỉ số tổn thương xã hội thành 2 nhóm: Nhóm 

chính quyền và Nhóm cộng đồng.  
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+ Nhóm cộng đồng (Community): Các nhân tố/chỉ tiêu do cộng đồng/hộ 

gia đình tự quyết định (Thu thập từ nguồn dữ liệu sơ cấp, thông qua điều 

tra hộ gia đình). 

+ Nhóm chính quyền (Government): Các nhân tố/chỉ tiêu do chính quyền 

quyết định, chi phối (Thu thập từ nguồn dữ liệu thứ cấp, sẵn có tại UBND 

cấp xã). 

Việc phân tách này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những vấn 

đề tổn thương xã hội của cộng đồng và chính quyền, từ đó đưa ra những giải 

pháp cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

- Đề xuất các nhân tố cụ thể: Thông qua 02 Hội thảo chuyên đề, phỏng vấn 

12 chuyên gia và tham khảo các tài liệu khoa học, quy định pháp lý liên quan, đã 

đề xuất 66 nhân tố thuộc 03 hợp phần của Chỉ số (Chỉ số nhóm Chính quyền có 

33 nhân tố ; Chỉ số nhóm Cộng đồng có 30 nhân tố). 

- Xác định trọng số cho các nhân tố, hợp phần trong Chỉ số thông qua kỹ 

thuật Phân tích tiến trình thứ bậc (AHP). 

- Đề xuất các công thức tính toán chi tiết của Chỉ số, của từng hợp phần, 

hợp phần phụ và cho từng nhân tố. 

- Đề xuất phương thức thu thập, xử lý, chuyển đổi dạng thức và kiểm định 

số liệu. 

2. Thu thập số liệu và tính toán Chỉ số 

a. Thu thập số liệu 

- Số liệu về tình trạng ngập lụt: Đã tiến hành giải đoán 12 ảnh viễn thám 

tại 4 thời điểm ngập lụt lịch sử trên địa bàn tỉnh (các năm 2009, 2013, 2016 và 

2017); kết hợp điều tra thực địa xác định vết lũ (sử dụng công nghệ GNSS) và 

phỏng vấn cộng đồng tại 500 điểm để xác lập các số liệu về tình trạng ngập lụt 

(diện tích ngập, chiều sâu ngập, thời gian ngập) tại 120 đơn vị hành chính cấp xã 

có tình trạng ngập lụt trên địa bàn tỉnh. 

- Số liệu về các yếu tố kinh tế, xã hội và thực trạng năng lực thích ứng: Đã 

tiến hành điều tra xã hội học tại 3.720 hộ dân thuộc 120 đơn vị hành chính cấp 

xã trên địa bàn tỉnh và điều tra, thu thập số liệu tại UBND 120 đơn vị hành chính 

cấp xã nêu trên. 
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b. Xử lý số liệu và tính toán Chỉ số 

Số liệu điều tra được xử lý, đánh giá độ tin cậy trên phần mềm SPSS. Đã 

tính toán chỉ số tổn thương xã hội SVI và các chỉ số nhóm Chính quyền và Cộng 

đồng cho 120 đơn vị hành chính cấp xã. Ngoài ra, trong quá trình tính toán cũng 

đã xác lập điểm số chi tiết của mỗi nhân tố (66 nhân tố) tại 120 địa bàn.  

3. Thiết lập hệ cơ sở dữ liệu và phầm mềm quản lý Chỉ số  

a. Thiết lập hệ cơ sở dữ liệu 

Biên tập CSDL bản đồ trên WebGIS và xây dựng 4 lớp bản đồ chuyên đề: 

Chỉ số phơi nhiễm; Chỉ số nhạy cảm; Chỉ số năng lực thích ứng; Chỉ số tổn 

thương xã hội. 

b. Xây dựng phần mềm quản lý và khai thác chỉ số tổn thương xã hội 

Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng các module hỗ trợ quản lý và xử 

lý các dữ liệu chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt tỉnh Bình Định trên nền tảng 

WebGIS. Website: https://chisotonthuong.gdtvietnam.com. Bên cạnh tính năng 

hỗ trợ cho nhà khoa học và nhà quản lý trong công tác nghiên cứu, đánh giá và 

quản lý dữ liệu Chỉ số SVI, website còn cung cấp thông tin trực quan cho cộng 

đồng về Chỉ số mức độ tổn thương xã hội do ngập lụt trên địa bàn. 

4. Các giải pháp đề xuất 

Dựa trên các nội dung và kết quả nghiên cứu, thiết lập và tính toán Chỉ số SVI, 

đã đề xuất các định hướng và những giải pháp cụ thể hướng đến các vấn đề: 

- Hoàn thiện và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn Chỉ số SVI trên địa bàn tỉnh 

Bình Định cũng như cả nước; 

- Một số định hướng và giải pháp cụ thể giảm thiểu tổn thương xã hội do ngập 

lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

IV- Tính mới và tính sáng tạo của giải pháp dự thi: 

1. Tính mới của giải pháp 

Việc nghiên cứu Chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt được các nhà khoa 

học Việt Nam thực hiện trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, hầu như 

toàn bộ các nghiên cứu này ở quy mô nhỏ (một số địa bàn cấp xã thuộc một 

huyện), áp dụng cách tiếp cận và công thức tính chỉ số của các nghiên cứu đi 

trước, kết quả chỉ mang giá trị tham khảo về học thuật và không được ứng dụng. 

https://chisotonthuong.gdtvietnam.com/
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Khắc phục những tồn tại nêu trên, nghiên cứu này đã thể hiện một số điểm mới 

tích cực, cụ thể như sau: 

- Đề xuất mới Chỉ số tổn thương xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn 

tỉnh Bình Định; 

- Chỉ số đã được tính toán trên phạm vi rộng (toàn bộ các địa bàn cấp xã 

có tình trạng ngập lụt trên toàn tỉnh); 

- Cơ sở dữ liệu về chỉ số đã được quản lý và trực quan hóa thông qua nền 

tảng WebGIS; 

- Kết quả tính toán chỉ số đã được áp dụng để đưa ra các định hướng, giải 

pháp giảm thiểu tính tổn thương do ngập lụt trên địa bàn tỉnh. 

Sau nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại xuất sắc, 

UBND tỉnh Bình Định đã cho phép áp dụng Chỉ số để đánh giá tổn thương xã 

hội do ngập lụt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 

3692/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định v/v ban hành Kế 

hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025). 

2. Tính sáng tạo 

Trong quá trình thiết lập Chỉ số SVI, lần đầu tiên (so với các nghiên cứu 

trên thế giới và Việt Nam) thực hiện phân tách Chỉ số SVI thành 02 nhóm 

(Chính quyền và Cộng đồng) để có cái nhìn rõ nét hơn về những vấn đề tổn 

thương xã hội của cộng đồng và chính quyền, từ đó đưa ra những giải pháp cụ 

thể phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Trong quá trình xác định các nhân tố cụ thể của Chỉ số, bên cạnh việc tiếp 

nhận ý kiến của các chuyên gia thông qua phỏng vấn và hội thảo, nhóm nghiên 

cứu đã linh hoạt vận dụng các chỉ tiêu liên quan trong Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới do UBND tỉnh Bình Định ban hành. Các chỉ tiêu này phù hợp với điều kiện 

thực tiễn tỉnh Bình Định và thuận lợi cho quá trình thu thập dữ liệu phục vụ tính 

toán Chỉ số.   

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp Phân tích tiến trình thứ bậc (AHP) là 

một trong những phương pháp tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay để đánh giá 

trọng số cho các nhân tố và hợp phần trong Chỉ số SVI, góp phần làm tăng tính 

chính xác và độ tin cậy của Chỉ số. 

Đối với nhóm nhân tố về ngập lụt, nghiên cứu đã thực hiện việc giải đoán 

ảnh vệ tinh ở các thời điểm ngập lụt lịch sử trên địa bàn tỉnh, kết hợp với khảo 
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sát thực địa để có thể thu được dữ liệu chính xác nhất, phục vụ cho quá trình tính 

toán Chỉ số.  

Việc ứng dụng công cụ ArcGIS, biểu thị trên nền WebGIS giúp quản lý 

hữu hiệu cơ sở dữ liệu Chỉ số SVI và thuận lợi cho việc tìm hiểu nắm bắt thông 

tin của cộng đồng.  

V- Khả năng áp dụng: 

Kết quả nghiên cứu có thể đưa vào áp dụng ngay trong điều kiện thực tiễn 

của tỉnh Bình Định để đánh giá tính tổn thương xã hội của các địa bàn ngập lụt 

và đề ra các giải pháp giảm thiểu tổn thương (UBND tỉnh Bình Định đã cho 

phép áp dụng Chỉ số để đánh giá tổn thương xã hội do ngập lụt trên địa bàn tỉnh 

trong giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 3692/QĐ-UBND nêu trên) 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng có thể phổ biến cho các địa phương 

khác ở Việt Nam để hiệu chỉnh và áp dụng phù hợp với từng điều kiện cụ thể. 

VI- Hiệu quả: 

1. Hiệu quả kỹ thuật: 

Kết quả nghiên cứu không chỉ đóng góp về mặt cơ sở lý luận trong lĩnh 

vực nghiên cứu về biến đổi khí hậu nói chung và chỉ số tổn thương xã hội do 

biến đổi khí hậu nói riêng đối với cộng đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế 

mà còn có giá trị đối với nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn hoạch định chính 

sách về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Bình Định. 

Thông qua việc kế thừa những kết quả nghiên cứu của thế giới, nghiên 

cứu đã phát triển và ứng dụng những phương pháp mới trong việc đánh giá chỉ 

số tổn thương xã hội do biến đổi khí hậu. Do đó, kết quả của nghiên cứu chắc 

chắn sẽ đóng góp một phần cho việc hoàn thiện phương pháp luận nghiên cứu 

chỉ số SVI không chỉ ở phạm vi Việt Nam mà còn cho cộng đồng khoa học quốc 

tế trong cùng lĩnh vực. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của đề tài còn đóng góp cho những lĩnh 

vực nghiên cứu có liên quan, đặc biệt là những nghiên cứu về biến đổi khí hậu, 

chính sách ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường, xã hội 

học và nghiên cứu thiết lập công cụ hỗ trợ ra quyết định thông qua các chỉ số. 
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2. Hiệu quả kinh tế: 

Dưới góc độ kinh tế, kết quả nghiên cứu đã đề xuất những định hướng và 

giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh. Những định hướng này này góp phần hỗ trợ các nhà quản lý trong việc 

khoanh định và phân bổ đầu tư hợp lý nhất cho các lĩnh vực, các địa bàn chịu tác 

động lớn nhất bởi biến đổi khí hậu; thông qua đó sẽ hạn chế được sự đầu tư dàn 

trải, lãng phí. Hơn thế nữa, việc triển khai những giải pháp cụ thể được đề xuất 

trong nghiên cứu sẽ góp phần giảm thiểu tối đa những thiệt hại to lớn về kinh tế 

do biến đổi khí hậu nói chung và ngập lụt gây ra trên địa bàn tỉnh.  

3. Hiệu quả xã hội: 

Nhìn trên góc độ xã hội, nghiên cứu hướng đến mục tiêu trọng tâm là 

đánh giá chỉ số tổn thương xã hội và đề ra các giải pháp để giảm thiểu sự tổn 

thương này. Chính vì vậy, thông qua kết quả của nghiên cứu đã có những đánh 

giá cụ thể và chính xác về những yếu tố, lĩnh vực, cộng đồng xã hội trên địa bàn 

tỉnh dễ bị tổn thương do ngập lụt. Từ đó, các giải pháp được đưa ra khi được áp 

dụng chắc chắn sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao năng 

lực ứng phó của cộng đồng, giảm thiểu các vấn đề tổn thương xã hội trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, các chỉ số tổn thương được tính toán và cập nhật hàng năm. 

Kết quả tính toán được trực quan hóa và hiển thị trên website để cộng đồng có 

thể theo dõi. Điều này cũng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội, hình thành ý thức 

chung của cộng đồng đối với việc tham gia tìm hiểu thông tin và đóng góp ý 

kiến đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương./. 

 

PHỤ LỤC 

MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN 

1. Quyết định số 170/QĐ-SKHCN ngày 16/6/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ v/v công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh 

2. Giấy chứng nhận số 354/KQNC-SKHCN ngày 28/8/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ v/v đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN 


